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 مقدمة بصيغة متن
 
 
 
 
 

( مركػػػز رؤيػػػة لمنظومػػػة معرفيػػػة مػػػف المقػػػوالت الموّجيػػػة  نقطػػػة إبتػػػداء )تشككككل          
لسياسة أسبوعية " األديب الثقافية " فػي الحداثػة والتحػديث والنقػد الثقػافي منػذ تذسػيس ىػذا 

( ، وخاصػػػة عمػػػ  الشػػػفرة / ابػػػة) الكتذا انبنػػػت عمػػػ ، ليػػػ ٖٕٓٓالمشػػػروع وانطبلقػػػو عػػػاـ 
 مستوى كيفية توظيؼ السؤاؿ بوصفة بنية ستراتيجية ُتعن  بالجواب ضمنًا .

، فيػي ال تنتمػػي الػ  العمػػود مت مسػػاحة العمػود الثقػػافيواف كانػت ) نقطػػة ابتػداء ( قػػد شػ 
الصػػحافة بنيػػة إطاريػػة ليػػا ، اايػػة فػػي القصػػد الصػػحافي االنطبػػاعي ، وأنمػػا اتخػػذت مػػف 

ف ( طرحػػت مقػػوالت أكبػػر مػػف أ نقطػػة ابتػػداء نب ػػي االعتػػراؼ بػػذف)والتركيػػز والكثافػػة ، وي
، ليس ألف ىذه المقػوالت بمثابػة مقػّدمات يمكػف االنطػبلؽ تستوعبيا مساحة العمود الثقافي

شػػفرات الحداثػػة والعولمػػة  منيػػا أو العػػودة إلييػػا ، وأنمػػا ألنيػػا تسػػع  الػػ  اف تتمقػػؼ أكثػػر
وعب لموقعيػػػا مػػػف والعولمػػػة المضػػػادة والموجػػػة الثالثػػػة مػػػف الديمقراطيػػػة بػػػوعي نقػػػدي مسػػػت

 ( الذي يحيط بنا ويشتمؿ عمينا .السياؽ ) العولمي/ العالمي
إذًا ينب ػػي إعػػادة ترتيػػب أولويػػات أنسػػاقنا الثقافيػػة ، وذلػػؾ بزحزحػػة أنمػػاط تفكيرنػػا السػػا دة 

تسػاب قبػؿ( نقػد ارخػر، واكونقد األنا )؟ ( نحفَمفْ  ؟ بداًل ))أيف( نحف: عم  النحو األتي 
ة واالنفتاح اليووي عم  العالـ بداًل مف )خوصنة( الػذات باليويػ التكنولوجيا بداًل مف نقميا،

ال فما طبيعة  أزمتنا :) ومػا  أىي أزمة مثقػؼ أـ أزمػة ثقافػة أـ أزمػة مجتمػت برمتػو؟( ،، وا 
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ينػػػي ذو ) أىػػػو صػػػراع سياسػػػي ذو طػػػابت دينػػػي أـ صػػػراع دسػػػبلـ :تعميػػػؿ الصػػػراع فػػػي اإل
 ؟( .طابت سياسي

 -لحظة الحمؿ باالجابة عمييا  –ولكؿ ذلؾ ، ُتعن  ) نقطة ابتداء( بيذه األس مة وايرىا 
 بوصفيا مقّدمات الشكاليات كبرى .

 
 عباس عبد جاسم

 ٕٛٓٓ/ / كانوف الثانئب داد في 
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 في الحداثة
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 وتفكك النظام األبوي الحداثة
 
 
 
 
 

  ف النظػاـ األبػوي لػـ يتفكػؾ ا ، ايػرير فػي تفكيػؾ النظػاـ األبػويأثر كب لمحداثة         
واالقتصػادية  وأنما تفككت معو القاعدة األساسػية التػي تسػتند إلييػا البنػ  السياسػية)وحده(،

، مما نشذت قوى جديدة  ليبرالية ) برلمانية ( وديمقراطية ) إصػبلحية( أكثػر اسػتجابة فػي 
تمثيػػػؿ الحريػػػات وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والعدالػػػة االجتماعيػػػة ، إاّل أف رمػػػوز النظػػػاـ األبػػػوي لػػػـ 

 تنيـز كميًا ، كما أف مراكز القوى الجديدة لـ تتثبت كميًا أيضًا .
األبوية نتاج نظاـ تقميدي يعاني مف اختبلالت اجتماعية وحضارية  لقد كانت المنظومة

( عبلقة )ال، بوصفيا عبلقة تضاد وتناقضكامنة في طبيعة العبلقة بيف الحداثة والتراث 
س تكافؤ وتكامؿ في الرؤية والمنطمقات ، فاألبوية ال ترى في التراث اير سمفية تقدي

 / الدولة ( .ة/ الطا فةالماضي وعبودية الذات )العا مة/ القبيم
واف كاف األب مركز نظاـ العا مة ، فاف الفرد مركز نظاـ الدولة، إًذا مركزية الواحد اير 

نسؽ مف / الدكتاتور( عم  وفؽ الفوىرر/ الزعيـمصدر القوة  المنفردة بالسمطة ) دالمتعد
 / المتبادلة في النظاـ األبوي .المبادئ والقيـ المتوارثة

 النظاـ األبوي : وما يعنينا مف
 ىؿ الحداثة نقيض األبوية ؟

اف كانت األبوية ىي إرث قا ـ عم  مركزية الفرد وقدسية اإلسبلؼ  ومنطؽ القوة ، فيي 
 نقيض العقبلنية والنقدية والتعددية .
 وما يعنينا مف النظاـ األبوي أيضًا :

 كيؼ تعايش النظاـ األبوي مت الحداثة ؟
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ي أحضػػػاف النظػػػاـ األبػػػوي ، فػػػاف الػػػوعي المنقػػػوص بػػػذفؽ اف كانػػػت الحداثػػػة قػػػد نشػػػذت فػػػ
الحداثػػػػػة أنػػػػػت  نوعػػػػػًا مػػػػػف التحػػػػػديث اليجػػػػػيف أو األبويػػػػػة الميجنػػػػػة بالحداثػػػػػة ، الف حركػػػػػة 

السػػػػتبداد الػػػػداخمي وقػػػػوى التحػػػػديث قامػػػػت فػػػػي وسػػػػط عبل قػػػػي متنػػػػافر تتجاذبػػػػو عوامػػػػؿ ا
ا بعػد االسػتقبلؿ حت  في مرحمػة مػالخارجي ، وبخاصة اف النظاـ االقتصادي ) االستعمار 

         ت الثقافػػػػػػػػػة األبويػػػػػػػػػة ثقافػػػػػػػػػة أنظمػػػػػػػػػة، ليػػػػػػػػػذا كانػػػػػػػػػلػػػػػػػػػـ يتحػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػاـ األبػػػػػػػػػوي (
( نصػػػؼ ىيجميػػػة ونصػػػؼ ماركسػػػية ونصػػػؼ يسػػػارية ، لػػػيس ألنيػػػا تجمػػػت بػػػيف بطرياركيػػػة)

لمنظػاـ  االشتراكية العممية والتطور البلرأسمالي في بوتقػة واحػدة ، وأنمػا النيػا  أكثػر تمػثبلً 
 .ية الديمقراطية / الحزب الواحد () دكتاتورية البروليتاريا / المركز االستبداديالسياسي 

ف تتعّرض ىذه األنظمة ) البطرياركية ( ال  انييارات درامية متدرجة ، واف أوكاف البد 
/ لكبرى في العالـ ) البيرو ستريكاتفقد مواقعيا الثابتة ، بعد اف أطاحت بيا المت يرات ا

 ( .يف/ المركزة والتطريؼإنييار جدار برل
إذًا ال يمكف تحرير الثقافة مف اإلراثة  األبوية اال بتحرير الذات مف عبادة الفرد مف جية 

 ، وتحرير البنيات االقتصادية مف تبعية النظاـ الرأسمالي مف جية أخرى .
واف كاف مبدأ الحرية ىو اليدؼ مف تنمية البنيات االجتماعية ، فاف الشكؿ السياسي 

يذه الحرية ىو المؤسسات ، واف كانت الثورة التي أطاحت باألنظمة األبوية ثورة حتمية ل
، فيي احد أىـ فواعؿ الحداثة في إزاحة النظاـ األبوي بصي تي الت يير االجتماعي 

 والتحديث السياسي .
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 اليسار الجديد
 والتغيير في)المجتمعات العّصية عمى التغيير(

 
 
 
 
 

يػػػر اليسػػػار الجديػػػد عمػػػ  أنقػػػاض اليسػػػار القػػػديـ الػػػذي انيػػػار أواخػػػر القػػػرف يظ لكككم       
العشػريف بانييػار النظػاـ االشػتراكي لبلتحػاد السػوفيتي ، وانحػراؼ الصػيف ثػاني اكبػر دولػػة 
اشػػتراكية باتجػػاه الرأسػػمالية العالميػػة ، وانمػػا ظيػػر كقػػوة جديػػدة لزحزحػػة رسػػممة االقتصػػاد 

د الػذي يسػتيمكو المجتمػت ، ومناىضػة العولمػة الرأسػمالية المعولـ ، وتفكيؾ نظػاـ االسػتبدا
، وبػػذا جػػاء نقيضػػًا لمنظريػػات الشػػمولية القا مػػة بػػذاتيا ولػػذاتيا الم مقػػة بػػذفؽ مفتػػوح عمػػ  

 متّ يرات العالـ الجديدة .
وقد رافؽ ظيور اليسار الجديد تحّوالت حداثية ومابعد حداثية مف ثورات صناعية 

ىذه التحّوالت بمثابة مستندات داعمة وفواعؿ محركة لو باتجاه وتكنوثقافية ، مما كانت 
امتبلؾ الت يير ، لمواجية عوامؿ التضخـ والعجز والكساد الناجمة عف الحروب 
واالزمات الدا مة بذدوات ومفاىيـ جديدة ، خاصة بعد تفكؾ " الطبقة العاممة " وما أنتجو 

ا مة تحت خط الفقر ، سواء في ببلدنا ىذا التفكؾ مف عطالة وبطالة وفقر يزداد بنسب ى
 أو في العالـ .

ة الحتمية لمتطور كما تجاوز اليسار الجديد الظاىرة اريديولوجية الشمولية ، والضرور 
( في تحت المجيريخ والدولة والسمطة )، ليذا لـ يكتِؼ بوضت التار  المادي لمتاريخ

ت السردية الكبرى ، ودعا ال  انتاج مساءلة جديدة ، وانما قاـ باسقاط القداسة عف الديانا
 إقتصاد منت  اير محكـو بتبعية االستيبلؾ القا ـ عم  آيديولوجيا السوؽ .
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وقد أدرؾ اليسار الجديد بذف الزمف قد تّ ير ، واف الظروؼ تبّدلت ، واف التاريخ في 
 صعود وىبوط ، واف المجتمت اليمكف اف تقوده طبقة معينة ، فقد إنحؿ المجتمت ال 
طبقات متعددة ، خاصة بعد أف أخفؽ مشروع الت يير الذي كانت تحممو " الطبقة العاممة 
" ، وتحّوؿ الصراع الطبقي ال  صراع مفتوح عم  جبيات متعددة مت قوى العولمة 

 الرأسمالية واألنظمة المتحالفة معيا .
اة االمبريالية ولـ يبؽ مف القواسـ المشتركة بيف اليسارالجديد واليسارالقديـ سوى معاد

والميبرالية المتوحشة ، كما افترؽ اليسار الجديد عف اليسار القديـ في انو يسار اير 
مركوز في ايديولوجية معينة في عصر انييار اريديولوجيات ، أي بمعن  يسار اير 

 تبعي أو ذيمي لآليديولوجيات الشمولية .
/ ، الذي ُيعن  بػ ) حقوؽ االنساف إذًا اليسارالجديد المقصود بو ؛ حامؿ بوصمة الت يير

والتحديث : التحرر  / مؤسسات المجتمت المدني(،ومف أىـ مظاىرهقراطياتالحريات الديم
 والتقدـ والعدالة والمساواة .

ويتركز نشاط اليسار الجديد عم  تنمية " المنظومة الثقافية " بوصفيا أكثر فاعمية وتذثيرًا 
جتمت الشباب والطبلب ومنظمات الم" في أوساط : ) لمنظومة السياسيةمف اخبلقيات " ا

( بوصفيا أدوات الحراؾ الجماىيري وفواعمو االجتماعية في المدني والحركات النسوية
الشارع السياسي ، ألنيا تمثؿ قوى " القاع االجتماعي " المقيورة مف الداخؿ والمقموعة 

 مف الخارج .
ينزؿ ال  الشارع في مظاىرات سممية بيدؼ ولكؿ ذلؾ ، فإف كاف اليسار الجديد ، الذي 

( مف دوف ) المجتمعات العّصية عم  الت ييرإف الت يير اليمكف أف يتحقؽ فيالت يير ، ف
اف يتّعرض ال  عنؼ سياسي ، بداللة ما يحدث ارف في بمداف آسيا واوربا وافريقيا 

 واميركا البلتينية .
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 االسالمية االصولية..
 وتحديات الحداثة

 
 
 
 
 

الحؿ( كبديؿ  السبلمية االصولية )االسبلـ ىوالطبيعي اف تتبن  ا من        
ًً منيما اخفقت في تنمية المجتمت  لمرأسمالية واالشتراكية ، بعد اف تصّورت بذف كبًل
العربي وتحديثو ، ولكف الخطذ في ىذا التصور اليكمف في اف الرأسمالية التعن  بالتنمية 

( وموقعيا مف تطور السياؽ االشتراكية تجاىمت )السوؽ الحرةف والتخمؼ ، واليكمف في ا
االجتماعي ، وانما مصدره الكيفية التي ساوت بيا االصولية بيف الرأسمالية واالشتراكية 

 في نسؽ واحد ، عم  الراـ مف اختبلؼ عبلقات البنية االقتصادية لكؿ منيما .
كػػػػذلؾ ، فينػػػػاؾ التطػػػػور الشػػػػتراكية واف كانػػػػت االصػػػػولية االسػػػػبلمية نقػػػػيض الرأسػػػػمالية وا

: تجربػػػػػػة التطػػػػػػور راكي كبػػػػػػديؿ ليمػػػػػػا ، ومثػػػػػػاؿ عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ، وحتػػػػػػ  البلاشػػػػػػتالبلرأسػػػػػػمالي
: كفنػػػزويبل وكوبػػػا وماليزيػػػا واندونيسػػػيا ، ن وليػػػا الشػػػعبية ، وفػػػي بمػػػداف ُأخػػػرالبلرأسػػػمالي لم

مجتمػػػػت ( لمشػػػػكبلت التطػػػػرح االسػػػػبلـ ، وكذنػػػػو ) حػػػػؿ جػػػػذري ايػػػػر اف االصػػػػولية ، وىػػػػي
اّل ألػػـ تػػدرؾ  ( التخػػرج عػػف اطػػار ىػػذا الشػػعار اريػػديولوجي ،لعربػػي ) التنميػػة/ التخمػػؼا وا 

اف المجتمػػت العربػػي اليمكػػف تحديثػػو اسػػبلميًا مػػف دوف برنػػام  مسػػتوعب  -االصػػولية بعػػد
اّل فيػػؿ بإمكػػاف  لعمميػػة التحػػديث ، وبنػػاء الدولػػة المدنيػػة ، وكيفيػػة تمثّػػؿ المدنيػػة الدينيػػة ، وا 

) التحػػديث و  moderinit - ) الحداثػةاالسػتجابة فعػبًل لتحػديات –ولية صػاالسػبلمية اال
-  modernization مف منظور اسبلمي عقبلني نقدي معاصر ؟ ) 
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اف مشكمة االسبلمية االصولية ماثمة في تمركزىا الخاط ء عم  ذاتيا ، كما انيا تعيد 
اكثر نمطية مف  انتاج اصوليا مف دوف تحديث اسبلميتيا االصولية ، مما جعميا

 االرثوذكسية في تطورىا الخطي التقميدي .
 

لشعبية ، واعني بيا وبذا لـ تتميز االسبلمية االصولية إاّل باالمتداد االفقي لمطبقات ا
( مة اقتصاديًا / المقموعة سياسياً الميمة تعميميًا / الميّمشة اجتماعيًا/الطبقات المحروم)

االسبلمية االصولية في الفقو السياسي ، وبخاصة  في المجتمت العربي ، ليذا لـ تنجح
 عم  مستوى تنظيـ الطبقات الشعبية وتنمية وعييا السياسي ، حت  تدرؾ : ماذا تريد ؟

وتذىب االسبلمية االصولية ال  اف االسبلـ ىوية كؿ مسمـ ، واف ثمة ازمة ىووية 
 اسبلمية :

أزمة ىوية اسبلمية  التكرار أوف اعادة انتاج ذاتيا بأي أزمة ىوية اصولية ناتجة ع
 عاجزة عف تحديث ذاتيا االصولية بحيوات حية   متجددة .

، فإنيا أشكمت الحداثة باالسبلـ الصولية قد اختارت أسممة الحداثةواف كانت االسبلمية ا
 كآيديولوجيا دينية :

مسػػم ـ كذسػػممة المعرفػػة واسػػممة االقتصػػاد واسػػممة السياسػػة ، ايػػر اف ىػػذه االسػػممة ايػػر ال
بيا تسع  ال  توضيت الحداثة كمنت  انساني شمولي في اطار اسبلمي قػا ـ بذاتػو ولذاتػو 

 االصولية .
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 سممة أم العممنةاأل
 في بناء الدولة ؟

 
 
 
 
 

إشكالية بناء الدولة العراقية قا مة بيف تياريف : تيار اسبلمي يسع  ال   التزال      
كونو  د االدن  مف االدينة االقميمية ، وعم  الراـ مفأسممة الدولة ، وقد يكتفي بالح

، فذنو منقسـ عم  ذاتو في خطابو السياسي ، وتيار ليبرالي يسع  ال  يمثؿ االكثرية
عممنة الدولة ، ولكنو يرفض أسممة الدولة ، ويبمغ االختبلؼ بيف ىذيف التياريف درجة 

 التقاطت السياسي .
لي بعد إفراغ التحّوؿ الديمقراطي مف جوىره السياسي ، وبداىة اف يتراجت التيار الميبرا

ليس النو لـ يتكّيؼ مت البي ة العراقية كبي ة دينية أو النو يتعارض مت أدينة الدولة او 
تدويميا ال  أقممة اسبلمية أو النو اليمثؿ الطبقة الوسط  كطبقة متنّورة ، وانما تراجت 

قاعدة المجتمعية لمديمقراطية ، واياب المدنية السباب أكثر إستشكالية ، منيا : اياب ال
الدينية ، وتخمؼ البن  االجتماعية ، وىيمنة اإلراثة االبوية ، وقد اعاقت ىذه االسباب 
وايرىا امكانية بناء نظاـ ديمقراطي يتجاوز الطا فية والقومية والمذىبية والعرقية والقبمية 

 ، وذلؾ لتنش ة مجتمت مدني منفتح عم  العالـ .
ومف الطبيعي اف يتعّرض التحّوؿ الديمقراطي ال  إنحراؼ خطير عف االتجاه الصحيح 
والواقعي نحو االدينة السياسية بداللة اف أكثر االحزاب والحركات السياسية المتمبسة 
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بالعباءة االسبلمية لـ تنشذ نتيجة ضرورة تاريخية أو سياسية لتحديث الحكـ االسبلمي 
اّل فما موقعيا مف بذفؽ سياسي جديد ، وان ما نشذت بذجندة إقميمية ودوافت دولية ، وا 

 سياؽ قوانيف تطور حركة التاريخ ، وخاصة قانوف تذثير المحظة السياسية المعاصرة ؟
لـ  -وازاء ذلؾ ، فإف أسممة الدولة سواء بصي ة االدينة السياسية أو االقممة االسبلمية 

 دينية . ولف تبف دولة عراقية مدنية مف دوف مدنية
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 نحن والحداثة واالستعمار
 
 
 
 
 

يتمثؿ انساؽ ، ليذا يرفض اف ى بذف الحداثة ترتبط  باالستعمارَمف ير  ىناك        
، ولكنو يقبؿ بإستخداـ ماتنتجو الحداثة مف أدوات محدثة ، أليس في تحوالتيا في الت يير

 طة في الجمت بيف التحضر والتخمؼ ؟ذلؾ مفارقة بيف التمدرس واالمّية أو الم ال
إذًا إالـ يفضي ىذا الوعي الشقي المزدوج بيف محاربة الحداثة واستخداـ التقنيات الناتجة 
عنيا ؟ صحيح اف الحداثة في ببلدنا نشذت في دولة اير حديثة عبر أنظمة شمولية 

انت الحداثة ذاتيا قا مة بذاتيا ولذاتيا خارج سياقات التحوالت الكبرى في العالـ ، مما ك
سببًا مف أىـ األسباب المحركة والدافعة لمسقوط الدراماتيكي المتدرِّج ليذه األنظمة ، 
ولكف ىؿ كانت الصحوة السياسية الناجمة عف صدمة الوعي بانييارىا بحجـ صدمة 

 الحداثة ، وخاصة عم  مستوى مرحمة االنتقاؿ ال  الديمقراطية ؟
لـ نعش مرحمة الديمقراطية مف قبؿ ، وأنما ألننا نتعامؿ  إني اشؾ في ذلؾ ، ليس ألننا

 مت الحداثة بصيغ برااماتية  في مرحمة االنتقاؿ ال  الديمقراطية .
مت إذًا ما الذي أعاؽ في ببلدنا ػ برام  التنمية االقتصادية والبشرية في كيفية بناء مجت

 المعرفي ؟ديمقراطي قا ـ عم  االقتصاد 
كؿ مف إشكاؿ التخمؼ والقير واالستبداد ، ألنيا رؤيا لممستقبؿ اف الحداثة ضد أي ش

وقوة ت يير ألنماط التفكير السا دة في الواقت المعيش ، ليذا ينب ي الفصؿ بيف الحداثة 
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عادة ترتيب أولويات التحديث في ببلدنا ،  التي نريد وأي شكؿ مف إشكاؿ االستعمار ، وا 
تفكير العقبلني الموازي لمسموؾ المدني بالتطبت ، اير اف الحداثة التي نريد ػ حداثة ال

واإليماف المعممف بذسس التقدـ ، والنظر ال  المستقبؿ بصي ة متحررة مف عبادة أو 
تقديس الماضي ، وحت  نكوف أكثر وعيًا بجوىر الحداثة وأكثر استيعابًا رليات التحديث 

 ينب ي اف نبدأ مف سؤاؿ أيف نحف ؟
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 ة حداثة نقصدأي
 أية ثقافة نريد ؟

 
 
 
 
 

حتمية ثقافية ، وخيارًا ثقافيًا ، فإننا ندرؾ تمامًا :  -كانت الحداثة ػ بالنسبة لنا  إن      
 نريد ؟د ، وأية حداثة في الثقافة اية حداثة نقص

اف االنش اؿ بحركية التجديد والت يير ىو ما نقصد بالحداثة ، أي الحداثة التي تتجو بقوة 
االختبلؼ مت السا د نحو ثقافة التحرر والعقبلنية والتقدـ ، وذلؾ  لتجاوز نقص الواقت 

 وفساده ، وتخطي حاالت النكوص والكموف واالنكفاء الذاتي .
، وبتحديث البنية االجتماعية والحؽ بالقانوف لتي نريد ػ تربط الثقافي بالمدني،اف الحداثة ا

حوار بصراع الحضارات ، والخصوصية بالكوكبية ، ، وليس إبداؿ الحضارة بالسوؽ ، وال
 والمساواة باالستتباع الرأسي .

 ليذا لـ ولف تمتبس عمينا الحداثة حت  واف كانت ممتبسة .
: منذ ىزيمة االتجاه فعبًل في تاريخ الثقافة العربية مف ىنا ينب ي مراجعة ما حدث

وحت   ر المني  التاريخي/ منذ انكساوحت  سيادة التصور الخطي لمتاريخالعقبلني 
/ منذ انكفاء التيار اإليديولوجي وحت  ظيور التيار األصولي انتصار التيار اإليديولوجي

 / منذ حروب التحرير الوطنية وحت  حركات الجياد اإلسبلمي .
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إذًا كيؼ يمكف استعادة المعرفة التي حمت محميا اريدولوجيا في الحراؾ الثقافي ؟ وكيؼ 
 ف المذزؽ الثقافي الراىف بذنساؽ جديدة مف التفكير الحداثي؟يمكف الخروج م

يجب االعتراؼ بوجود فجوات حضارية ثقافية بيف األنا وذاتيا ، وبيف األنا واألخر . 
وىذا الراىف اإلشكالي خمؽ تناقضات عميقة بيف الفضاءات المعرفية الوافدة ألينا 

/ قؼ انو مثقؼ تعددي في التفكيرممثوحضانات الثقافات المحمية ، ولعؿ أدؽ توصيؼ ل
 ازدواجي في السموؾ ، وتمؾ باعتقادي إشكالية كبرى ال تزاؿ قا مة في ثقافاتنا  اليو ـ :

 كيؼ يفكر المثقؼ بعقمية ارخر ؟
إف اكتشاؼ الذات ، ورؤيا الواقت ، واستعادة الوعي باألزمنة المت يرة نقطة االنطبلؽ في 

؟ وكيؼ ينب ي اف نفكرالمحظة التاريخية المعاصرة ؟  اؽ: أيف نحف ؟ وماموقعنا مف سي
 وماذا نريد ؟
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 الرقميةاألمية الثقافية المعرفية/
 

 
 
 
 
 
بحسب منشورات الكتب واستيبلؾ الطباعة %(  ٓ٘)بة األمية الثقافية تشكؿكانت نس إذا

 : فما نسبة األمية الرقمية في ببلدنا ؟
فية مف جديد ػ ال يعدو اف يكوف ذا قيمة نسبية ض يمة اف ولعؿ ما ينت  في الحقوؿ المعر 

 لـ تكف معدومة ، في حيف نحف ندرؾ اف فا ض قيمة المعرفة قد حّؿ فعبًل محؿ فا ض
كمنت  اجتماعي في بمداف العالـ المتطورة ، وفي  -قيمة العمؿ في التنافس المعرفي

 بعض بمداف العالـ النامية .
ذزؽ التخمؼ عف عصر المعمومة ، والثقافة الرقمية التي ىي إذًا فما سبيؿ الخروج مف م

 أساس اقتصاد المعرفة ؟
رصيدًا مف المعمومات ، وأنما نعني بيا منظومة عممية  -نحف ال نقصد بالمعرفة
وت االجتماعي بيف التخمؼ والتقدـ/ األمية والثقافة/ الفقروالترؼ/ عممياتية لمعالجة التفا
ية والكوكبية ، ألف المعرفة مصدر قوة وثروة في اإلنماء / اليو الخصوصية والعولمة

 االجتماعي .
ليذا فإف إشكاليتنا تكمف في كيفية تمثؿ التطورات العممية والتقنية ، ولحؿ ىذه اإلشكالية 
ػ ال بد مف اكتساب التكنولوجيا وليس نقميا كشرط أساسي لتجاوز التخمؼ واالمّية الثقافية 
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افة الرقمية ، ليذا ينب ي قبوؿ انجازات ارخر مف دوف ان بلؽ والدخوؿ مباشرة في الثق
عم  ذاتنا بإزاء الفضاءات المعرفية الوافدة إلينا ، وخاصة بعد اف انيارت الحدود 

 الفاصمة أماـ التقدـ العممي والتقاني والثقافي .
ا مباشػرة بيا يسػبؽ المعرفػة أـ  يمييػسواء أكاف اإليماف  -مؾ ىي باعتقادي عقيدة الت ييرت

ة الثقافيػة والتقػدـ بيف التخمؼ واالميالت يير يبدأ مف إدراؾ الفجوات المعرفية اليا مة  ، ألف
 الرقمية .والثقافة 
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 المثقفون وحركية التغيير
 

 
 
 
 

يحدث مف تفكؾ ثقافي ارف ليس مصدره تدىور اخبلقيات الحوار بيف المثقفيف ما      
( ة متطرفة وتكتبلت جماعية متعاكسة)عم  الراـ مف وجود نزعات فرديإفرادًا وجماعات 

وأنما مصدره التعارض القا ـ بيف تناقضات الواقت وجماليات الحياة في وضت المثقفيف 
العراقييف، ولعؿ نقص الواقت وفساده أحد أىـ األسباب المحركة والدافعة لمتفكؾ الثقافي ، 

مة مفتوحة عم  حموؿ معمقة او مؤجمة ، ىذه األزمة وىذا يعني اف إنتاج الثقافة في أز 
 ناجمة عف إشكالية عبل قية  بيف  المثقفيف وحركية الت يير .

اف المثقفيف  بحاجة  ال  مناخ سياسي  وثقافي  جديد ػ  ينب ي  اف تتحقؽ  وباعتقادي 
 .رحمة  طويمة  مف ) الوعي المعّذب( باليذس مف الت ييرفيو حرية التعبير بعد م

واف كاف مف اىـ سمات الوضت الثقافي الراىف : القمؽ والخوؼ مف المستقبؿ ، فاف ىذه 
 السمات تعكس حاالت متباينة مف تشظي الذات وانقساـ الموقؼ وتشتت الجيد الثقافي .

 إذًا مف أيف ينب ي اف تبدأ حرية الت يير؟
لماذا ؟ ألف ير ، رية التعيير قبؿ حرية التفكيستدعي تفكؾ الوضت الثقافي البدء بح

المثقفيف فاعمو حركية الت يير، ولكف كيؼ يحدث اف يتبدؿ الوضت مف حاؿ ال  حاؿ وال 
يت ير حاؿ المثقفيف بالذات ؟ ولماذا لـ ينعكس الت يير السياسي في ببلدنا ) ولو بدرجة 

 نسبية معينة ( حت  ارف عم  البن  الثقافية التحتانية؟
وار المثقفيف ومسؤولياتيـ في ىذه المرحمة ػ معالجة أنماط تقتضي الضرورة قبؿ تحديد اد

حياتيـ الثقافية ، وبخاصة ىناؾ نسبة عالية مف العقميات الثقافية )معطمة ( و بضمنيا 
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ـ  إبطاؿ مفعوؿ مركزيتيا في الحراؾ الثقافي ، ىذا باإلضافة ال  تدّني المستوى  عقميات ت
 المعيشي الذي ال يميؽ بيـ .

فكؾ الوضت الثقافي ناجـ عف تداعي البن  التحتانية ، ولكف بما اف حركية ال شؾ اف ت
الت يير تعن  ضمنًا بالت ير االقتصادي واالجتماعي ، فاف األنساؽ الثقافية ال يمكف اف 

قافية بحراكية  تحقؽ أي شكؿ مف إشكاؿ الحراؾ الثقافي مف دوف تخصيب حوامميا الث
 ىذا الت يير.

 ؟ف بحركية الت ييرـ المثقفو إذًا ىؿ يجب اف يحم
وفساده ػ ولكف ب ية إيقاؼ  قد يحمـ المثقفوف بحركية الت يير عم  حساب نقص الواقت

والمثقفيف كبن  مؤسساتية بإنماء البن  التحتانية لمثقافة الوضت الثقافي ػ ينب ي البدء تدىور 
 وفواعؿ انساؽ ثقافية .
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 عمموة الدينعممنة الدولة و 
 

 
 
 
 
 

األفقية  -ديني والدنيوي في عبلقات اإلنسافكاف ال يمكف الفصؿ بيف ال إن        
 فمف أيف يبدأ الديني ؟ وأيف ينتيي الدنيوي ؟ - والعمودية

واف كاف ال بد مف الفصؿ بيف الديف بوصفو بنية مؤسساتية ، والديف بوصفو نسقًا عقيديًا 
ف وعي منقوص بتحوالت التذريخ وفواعمو ، فاف المؤسسة الدينية تعيش أزمة ناجمة ع

المؤثرة في الذات ، ليذا فاف إقصاء الديف أو وضعو خارج سياؽ التاريخ خطذ فادح ، 
والبل واقت ، الف ت تصور كبلسي تقميدي لم يب حت  ولو كانت المؤسسة الدينية ذا

ة واأليماف الديف ليس مجرد سنف وفرا ض ونوافؿ !! وأنما ىو فمسفة تستجيب لروح العممو 
 المعممف بالتقدـ .
( ، فاف الدولة العممانية الحديثة في ف عممانية ) فصؿ الديف عف الدولةوعم  الراـ م

ال رب وأوربا خاصة ترتبط ، عم  وفؽ عبلقة عضوية ، بروح الديف ، وتتجم  فييا 
 .المنظومة الدينية بذنساؽ سموكية حضارية فاعمة ومؤثرة في حياة اإلنساف الروحية 

اف الديف ال يعني العزلة في عبلقة اإلنساف بالخالؽ وحده ، وأنما بعبلقة اإلنساف 
باإلنساف والواقت ، أي اف ىناؾ عبلقة متوازنة بيف االنش اؿ باليومي واالبدي ، وكذلؾ  

 االنش اؿ بالبلىوتي واألخروي .
عمموة معرفية وازاء ذلؾ لماذا لـ تتحوؿ العموـ اإلسبلمية في المؤسسة الدينية ال  

شكاالتو المجتمعية ؟ ولماذا لـ يتطور الوعي الديني بالمقدس مف  بذنساؽ المجتمت وا 
 خبلؿ السياؽ التاريخي وتحوالتو الكبرى ؟
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واف كانت فيومات الديف والعقؿ  سة الدينية أـ عمـو الديف ؟إذًا مف أشكؿ الديف : المؤس
اصد الشريعة :  فيؿ بامكاف واإليماف قد توسعت مف خبلؿ تطور أصوؿ الفقو ومق

داثة او التعايش الديني التحاور مت الدنيوي ؟ أي ىؿ بإمكاف البلىوتي التحاور مت الح
 معيا في األقؿ ؟

مكانية عم  المساىمة في صنت أف الديف يمكف إ ف يحقؽ فاعمية ثقافية أكثر قدرة وا 
يتفؽ شكؿ الدولة  افالمستقبؿ ، كما في شكؿ الدولة العممانية ، ولكف ليس بالضرورة 

، ويتوقؼ ذلؾ عم  كيفية عمموة الديف كعامؿ محرؾ  ودافت لتقدـ مت مبادئ الديف
المجتمت وتحديثو مف دوف إفراغ الحداثة مف قيميا االناسية واختزاليا ال  مكتسب 

 تكنولوجي عم  حساب األخبلؽ والمدنية والحضارة .
لتوازف في منظومة األنظمة الدينية اذا عممنة الدولة وعمموة الديف شكؿ جديد مف ا

 والدنيوية بصي ة يتعايش فييا الديف مت العقؿ واف لـ يتطابقا في األساس .
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 موقع النخبة الثقافية..
 وسياق ما بعد الكولونيالية

 
 
 
 
 

، إذ ال تزاؿ آثاره ي ببلدنا حت  بعد زواؿ االستعمارتتحرر البن  الثقافية ف لم       
ة في األبنية المخفية مف البلوعي ، وشواىد قا مة في األبنية المر ية مف الوعي ػ ماثم

 كإستعمار العقؿ مف الداخؿ ، والعمارة االستيطانية مف الخارج .
ولكف كيؼ صار حاؿ النخبة الثقافية في سياؽ ما بعد الكولونيالية ؟ وما أسباب فشؿ 

 النيضة والتنوير والتحديث في بنياتنا
 اعية ؟االجتم

عم  الراـ مف اف النخبة الثقافية أكثر قدرة عم  التفكير بذس مة النيضة، ومف ثـ 
اإلجابة عمييا ، فإنيا لـ تمتمؾ القدرة ذاتيا عم  إعماؿ الفكر بالواقت ، ليس ألنيا 
محكومة بعوامؿ التيميش أو الت ييب أو اإلقصاء عف مركز القرار ، وأنما ألنيا لـ تستند 

الذي تنتمي إليو في ارضنة تفكيرىا ، وبخاصة بعد اف تبّنت مرجعيات ارخر ال  الواقت 
في صيااة فيوماتيا لمثقافة ، بوصفيا عممية اقتصادية ػ  اجتماعية ، وىي بذلؾ تدرؾ 
اف موقعيا معزوؿ عف سياؽ ىذا الواقت ، ليذا كاف الفصاـ الثقافي ينمو ويتضّخـ في 

ال فما تعميؿ عجز النخبة في تمثيؿ ذاتيا الثقافية ، وىشاشة  ثقافتنا بيف الفكر والواقت ، وا 
 موقعيا مف سياؽ مابعد الكولونيالية؟
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صحيح اف الواقت في ببلدنا فقد المنطؽ واالتساؽ ، ولكف ألـ تنظر النخبة الثقافية في 
ال كيؼ ستفيـ  ببلدنا ػ بعد ػ ال  سياؽ ما بعد الكولونيالية في عالـ تعدد الثقافات ؟ وا 

 بلؼ اليويات ؟ وىؿ نحف بحاجة فعبًل ال  االنفتاح المعرفي عم  العالـ ؟اخت
وفي ىذه الحاؿ ىؿ سنفقد ذاكرتنا في سياؽ عولمة الثقافة الكوكبية ؟ تمؾ ىي أس مة 

 الثقافة الموازية ألس مة النيضة .
 الية ؟مف سياؽ ما بعد الكولوني -إذًا أيف ينب ي اف يكوف موقت النخبة الثقافية في ببلدنا
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 المثقف
شكالية التربية الديمقراطية  وا 

 
 
 
 

لدينا تقاليد راسخة في الحوار الثقافي ، واالبًا ما يتدىور الحوار بيف  ليس         
اإلطراؼ المتحاورة ، حت  ينتيي ال  طريؽ مسدود ، ولعؿ النقص الفادح  في التربية 

 لؾ .ىـ أسباب سمبية ذأالديمقراطية ػ  مف 
، ولكف ىؿ ىناؾ استعداد فطري لتمثؿ ىذه المعرفة الثقافة سموؾ قبؿ اف تكوف معرفة فإ

 سموكيًا في الحوار ؟
ينب ي االعتراؼ بذف الحروب واألزمات واالنقبلبات السياسية عبر تاريخ العراؽ السياسي 

قافة لـ ، صاات الكثير مف موّجيات التفكير ومفردات السموؾ الثقافية ، بمعن  اف الث
 تنشذ وتتكوف في حاضنة ديمقراطية .

ليذا تعّرض المثقؼ في تشكبلتو الشخصية والمعرفية ال  انكسارات حادة وعميقة ، ألنو 
لـ ينشذ نشذة ديمقراطية ، ابتداء مف سمطة األب في البيت ، وحت  سمطة الدكتاتور في 

 الدولة ، ومرورًا بعصا المعمـ أو المدير في المدرسة .
اتصاب إعني بو أو  -: االاتصاب السياسيمنيا المثقؼ مف أىـ العقد التي عان ولعؿ 

حريتو السياسية ، وتكفير إيمانو باإليديولوجية التي آمف بيا ، األمر الذي جعمو يرتد عف 
 واقعو ، ثـ ينكفئ عم  ذاتو .

ياسي ، متف الس ليذا تخم  المثقؼ عف االلتزاـ اريديولوجي ، واختار االستقبللية خارج
تنخر في حرية الرأي والمعتقد  -( في ببلدنا ة التخمؼ السياسي) جرثومبعد اف ادرؾ اف
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عبادة الفرد ، والخمؿ ىنا ليس لحوار منذ اسطورة  الزعيـ وحت  واالختيار وديمقراطية ا
 ، وانما  في  طبيعة النظاـ  السياسي  ليذه  البنية .في طبيعة السياسة كبنية وعبلقات 

في الحرية والديمقراطية ؽ حرية الثقافي خارج السياسي ، وضماف حقوؽ المثقؼ اف إطبل
يتجزأ مف المشروع الثقافي الوطني الممكف ، اير اف التذسيس لو عم  وفؽ ػ جزء ال

 االجتماعية . وتحديث البنياتي اف يبدأ بالتربية الديمقراطية تقاليد ثقافية جديدة ينب 
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 جديدنحو جيل 
 من الكتابات النيضوية والتحديثية

 
 
 
 
 

سياسة ثقافية رسمت نوع الخطاب ومستواه الثقافي " األديب الثقافية "  لصحيفة        
، ولكف ليس بالضرورة اف يمثؿ ىذا الخطاب سا ر االتجاىات التقميدية السا دة في 

       ؿ األنساؽ الثقافية الثقافة العراقية ، في جامت ثقافي ىجيف ، وأنما تسع  ال  تمثي
النيضوية والتحديثية( الجديدة ، وبداىة اف يتجو خطابيا الثقافي بقوة التوجو نحو )

 االختبلؼ مت السا د الثقافي برمتو .
ولكف َمف يمثؿ األديب الثقافية ِمف حوامؿ األنساؽ الثقافية : أىـ المبدعوف والمثقفوف 

 يمكف كسر الحاجز القا ـ بيف النخبة والقاعدة ؟واألكاديميوف أـ النخبة منيـ ؟ وكيؼ 
 مف البداىة اف تتعارض األنساؽ الثقافية التقميدية والنيوكبلسية مت جوىر ىذا الخطاب 

( لؤلديب الثقافية ، وقد يفضي ىذا التعارض ال  االختبلؼ الثقافي )النيضوي/ التحديثي
 معو .

لحيوي لخطاب اثة الثالثة ، ىي المجاؿ اوعم  الراـ مف اف الحداثة ، وما بعدىا ، والحد
الموازية ، فذف ىذا الخطاب يسع  ال  االشت اؿ عم  الطروحات ) األديب الثقافية (

بتفعيؿ الحراؾ  الثقافي داخؿ أنظمتيا المعرفية ، مف خبلؿ ليذه الحداثات ، وذلؾ 
 حوامؿ أنساقيا الثقافية .

ي المجاؿ الحيوي المفتوح لحوامؿ األنساؽ ( في ىذه الحاؿ ىف كانت ) األديب الثقافيةا  و 
يتست الحتواء ف ىذا المجاؿ الإف ،الثقافيأو التمثيؿ أو اإلنتاج األكثر فاعمية في اإلبداع 
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اليجيف الثقافي مف الخطابات ، ليس بسبب قدرتيا االستيعابية المحدودة ، وأنما ألسباب 
نب ي اف ال تكوف معزولة عما يجري تتعمؽ بنياتيا وتوجياتيا الثقافية ، اير اف النخبة ي

 عم  ارض الواقت .
 "االديب الثقافية " صحيفة ضة والتحديث ( اكبر مف تستوعبو صحيح اف خطاب ) الني

 ، إال أنيا الخطوة األول  في مشروع التنويرالثقافي ليذا الخطاب .
نماليست)األديب الثقافيةمف ىذا المنطمؽ  ىي  ( مساحة مبل مة لكؿ الخطابات، وا 

أرضية جديدة الستنبات انساؽ جديدة مف الكتابات التي تتجاوز النمطي والمذلوؼ 
 والتداولي المستيمؾ في الثقافة العراقية .

، فانيا مساحة مفتوحة ي يمثميا خطاب )األديب الثقافية(وعم  الراـ مف أىمية النخبة الت
لكتابات النيضوية والتحديثية لفواعؿ األنساؽ الثقافية ، واعني بيا األجياؿ الجديدة مف ا

، ليذا لـ ولف تتخؿ عف دورىا الحداثي في ترسيخ خطابيا الثقافي ، وخاصة عم  
مستوى الكيفية في انتاج ثقافة قا مة عم  نقد ذاتيا ، وامكانية التحاور مت الثقافات 

 .المجاورة ليا مف دوف اجترار أو امتصاص ليا 
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 مصير الواقعية اليوم
 
 
 
 
 

تعّرض مفيـو الواقت ال  ت يير جذري في الماىية والوظيفية ، كما تعرض  لقد      
مفيـو الكتابة ال  ت يير جذري ايضًا في الشكؿ والموقت والرؤية ، ولكف ىؿ تطورت 

 الواقعية بما يوازي حركية ىذا الت يير ؟
 أي بمعن  أخر :

 ىؿ الواقعية اليـو : في حالة توثب اـ احتضار ؟
/ واقت والمتخيؿ / الممكف والمحتمؿعالـ الكتابة انيارت الحدود الفاصمة بيف ال في

تثير في ) واقت  حت  صارت ) كتابة الواقت (، / الجوىري والعرضي ر يالمر ي والبل م
والتساؤؿ واالستفياـ عف العالـ  ومصير البشرية ، فيؿ يمكف تقديـ  ىذا الكتابة ( الشؾ 

قارة ؟ وخاصة بعد اف صار التشظي والتفكؾ واالنقساـ مف أىـ الواقت  بوصفو واقعية 
 سماتو ، حت  اختمط الثقافي باالجتماعي والثابت بالمتحوؿ .

يجب االعتراؼ بذف الواقعية فقدت قدرتيا عم  استيعاب روح العصر ، فما مصير ىذه 
قاء ما يجعميا الواقعية اليـو ؟ وىؿ ما زالت الواقعية تحتفظ بعناصر القوة والتحدي والب

 متجددة مت قوانيف تطور مت يرات العصر وتعقيدات الوضت البشري ؟
إذا كاف االنساف بحاجة ال  معرفة جديدة ، فيؿ بإمكاف الواقعية تقديـ ىذه المعرفة ؟ 
وىؿ بامكاف الواقعية تقديـ معرفة موازية لتقطبات األنا وانشطارات الذات الناجمة عف 

 لنظاـ العالمي الجديد عم  نفسو ؟شمولية الحرب وانقساـ ا
ىي ردود  -ة والشكية  والتشظي والبلمباالة ف االحتفاء بالمفارقة والسخرية واالنفصاميإ

 فعؿ مضادة لواقت لـ يعد يحتفظ بالمنطقية والنسقية والنظاـ .
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، واالنيمػػػػػاؾ  باالنيمػػػػػاـ بالػػػػػذات، والمعػػػػػب الحػػػػػر، والصػػػػػدفة ولعػػػػػؿ الخػػػػػروج عمػػػػػ  الواقػػػػػت
التقػػويض ػ أكثػػر ردود الفعػػؿ قػػوة فػػي االرتػػداد عػػف الواقػػت واالنقػػبلب عميػػو ، بالصػػمت ، و 

زاء ذلؾ كمو : ىػؿ تسػود أسػ مة الحيػرة المعرفيػة فػي التخميػؽ ؟ وىػؿ سػتقود ىػذه األسػ مة  وا 
 المؤجمة ال  متاىة معرفية أخرى ؟

عػػو فػػي ت ييػػر أو تتوافػػؽ مالسػػتيعاب ىػػذا القػػت المت يػػر يفتػػرض  طرقػػًا  جديػػدة اف فيػػـ الوا
اإلشكالية الفمسػفية الجديػدة لمفيزيػاء الكوانطيػة ػ التػي تحولػت فييػا ظيور ابتداء مف  -األقؿ 

الواقعيػػة وتبػػدلت الػػ  واقعيػػة رياضػػية ثػػـ انحمػػت الواقعيػػة الرياضػػية الػػ  واقعيػػة احتماليػػة ػ 
وكيػؼ ينب ػي وى معينػًا مػف المعرفػة البشػرية، كالموجة في النظرية الكوانطية بوصفيا مسػت

ف ي تني الواقت بتطور ىذه المعرفة ، حت  اف ميكانيكا ) الكػوانتـ ( لػـ تفػض الػ  واقعيػة ا
جديدة نتيجػة التطػورات المذىمػة التػي حػدثت فػي العمػـو الجديػدة بداللػة تحػرر فمسػفة العمػـ 

و كػػػػالطفرة فػػػػي جػػػػيف معػػػػيف مصػػػػحوبة بػػػػالت يير أ( ف التمركػػػػز حػػػػوؿ فيزيػػػػاء ) الكػػػػوانتـمػػػػ
 ايضًا . الحاصؿ في انزيـ معيف

ليذا يمكف التحرر مف ) الواقت الخاـ ( بواسطة المعرفة ،  ليس ألف المعرفة مصدر قوة 
      في االكتشاؼ والتذسيس لبن  واقعية جديدة ، وأنما بوصفيا الميمة الثقافية لتجاوز 

 ( مت االحتفاظ بالواقت مف دوف تفريط بجوىر بنيتو الخفية .قعية الرثة) الوا
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 ( اليومر)الواقعية االشتراكيةمصي
 
 
 
 
 
 

يتوقت بوريس بورسوؼ في كتابو ) الواقعية اليـو وأبدًا ( ما آؿ إليو مصير  لم        
الواقعية االشتراكية اليوـ ، وبخاصة بعد انييار النظاـ االشتراكي في االتحاد السوفيتي ، 

 وكيؼ انيارت معو األنظمة الشيوعية في العالـ .
ار المفاجئ لمنظاـ االشتراكي ، في مقابؿ التقدـ المفاجئ لمنظاـ الرأسمالي ، ومت االنيي

 ( .) حتمية انييار الرأسمالية) حتمية الثورة البروليتارية ( وحدث ماىو عكس 
وعم  الراـ مف التعديبلت الجذرية التي طالت أىـ مفاصؿ النظرية االشتراكية ) الحزب 

كزية ( فاف النظاـ االشتراكي فقد القدرة عم  االحتفاظ / دكتاتورية البروليتاريا / المر 
بدرجة معينة مف الثبات النسبي في مواجية رياح الت يير ، التي عصفت بالثوابت 

 السا دة لمبن  االقتصادية واالجتماعية في العالـ .
وسػػػواء أكانػػػت االخػػػتبلالت ناجمػػػة عػػػف النظريػػػة االشػػػتراكية أـ عػػػف كيفيػػػة تطبيػػػؽ العدالػػػة 

( الواقعيػػة االشػػتراكية ) اليػػـو ( ، اكية ، فػػاف مػػا يعنينػػا منيػػا : ) مصػػيرماعيػػة لبلشػػتر االجت
وكيػػؼ خػػرج ُكتّابيػػا عمػػ  النظػػاـ االشػػتراكي ، وتمػػّردوا عمػػ  الواقعيػػة االشػػتراكية ، ومػػف ثػػـ 

 ماذا تبق  منيا ؟
( ، فيػؿ أدرؾ ىو صمب ومتماسؾ في العػالـ يتبػدد واف كاف ماركس قد أدرؾ ) اف كؿ ما

فالنظػػػػاـ  االشػػػػتراكي  كمػػػػا  يقػػػػوؿ   شػػػػتراكية مسػػػػتقبؿ ذلػػػػؾ فيمػػػػا بعػػػػد ؟ًكتّػػػػاب الواقعيػػػػة اال
 .لشاعر الروسي الكسندر كوشنر قد )عممنا الخوؼ مف المستقبؿ(ا
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ولعػػػؿ االلتػػػزاـ بػػػالوعي الحزبػػػي ، والتعبيػػػر عػػػف سػػػمطة الدولػػػة ، وتمثيػػػؿ ذا قػػػة الجمػػػاىير 
الواقعيػة االشػتراكية واقعيػة رثػة ، وخاصػة  بالمعن  الحرفي ، مف العوامؿ التػي جعمػت مػف

أنيا لـ تفكر حت  بمرحمة ما وراء الشيوعية ، ليذا اكتفػت بتقػديـ ذاتيػا بصػي ة آليػة كفعػؿ 
وانعكاس لواقت معيش ، أي عكس كتابة الواقت التػي تثيػر الشػؾ والتسػاؤؿ واالسػتفياـ عػف 

 عقيدات المحظة المعاصرة .كونية العالـ ومصير البشرية والحرية اإلنسانية مف خبلؿ ت
، كانت بحاجة ة االشتراكية جماليتيا التعبيريةإذًا نظرية الدولة ، التي استقت منيا الواقعي

ال  قوانيف عمؿ جديدة ، مستوعبة لجماليات الروح الوطنية ومتقدمة عمييا ، في كيفية 
 فيـ ثقافة  المستقبؿ .
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 ر ؟ن يبدأ التنويأينبغي  من أين
 

 
 
 
 

بذنو منّظر مجتيد في التنوير لدرجة ، توصيؼ المثقؼ في ببلدنا  يمكن        
االستقواء بثقافة ارخر عم  فحص الواقت الذي يعيش ، ليذا كاف وال يزاؿ بحاجة ألف 
ال ما جدوى االستنارة التي تقفز ما  يتعّمـ مف الواقت أكثر مما يتعمـ مف أفكار ال ير، وا 

 لواقت اير المعيش ؟فوؽ مرجعيات ا
صػػػحيح اف ىنػػػاؾ مػػػف يسػػػع  الػػػ  الجمػػػت بػػػيف العقػػػؿ واإليمػػػاف بالصػػػي ة المندرجػػػة فػػػي 
العقبلنية التنويرية ، ولكنو ال يػدرؾ مػف أيػف ينب ػي اف يبػدأ التنػوير ؟ وخاصػة انػو يتحػرؾ 
عمػػػػ  وفػػػػؽ مسػػػػتويات ال تمتمػػػػؾ مػػػػف عناصػػػػر القػػػػوة واإلقنػػػػاع فػػػػي تمثػػػػؿ الواقػػػػت او تمثيػػػػؿ 

 مرجعية في األقؿ .مستنداتو ال
ويبػػػػدو اف المثقػػػػؼ أكثػػػػر تماىيػػػػًا مػػػػت الت ييػػػػر الػػػػذي عصػػػػؼ بػػػػالواقت بصػػػػي ة اإلصػػػػبلح 
السياسي مف الخارج ، ليس ألفُّ األدوات التي يفحص بيػا الواقػت ذات مرجعيػات مسػتعارة 
او ألف التنوير عنده ذو أصوؿ دينية معممنة ، وأنما ألف ىناؾ فصاـ عقبلنػي بػيف الػذات 

، وقد أفض  ىذا الفصػاـ الػ  اضػطراب فػي األبنيػة المخفيػة مػف البلوعػي الثقػافي والواقت 
ال لماذا لـ يدرؾ المثقؼ ماذا يريد ؟ والسيما بعد اف أدرؾ تخمؼ األنػا وتقػدـ ارخػر ،  ، وا 
إذًا مػػت َمػػْف ينب ػػي أف تبػػدأ معركػػة التنػػوير ؟ مػػت تخمػػؼ  الػػذات أـ مػػت قػػوى اعاقػػة التقػػدـ 

 واالن بلؽ ؟
، وكيفية توجيو حركة التذريخ عف طريؽ العقؿ وقوة التخييؿ ح الببلد وت ييرىااف إصبل

في صنت المستقبؿ يستدعي مف المثقؼ اف يبدأ في نقد ذاتو ، ومف ثـ البحث عف سبيؿ 
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لمخروج مف دوامة الفوض  والبلمباالة ، وذلؾ بالعودة ال  مرجعيات الواقت بوصفيا 
 العقبلنية التنويرية . لحظة تذسيس وانطبلؽ حاسمة في طريؽ

إذًا مرجعيات الواقت بحاجة ال  تقويمات عقبلنية تنويرية جديدة لوضت ببلدنا عم  
، وبذا ينب ي اف يدرؾ المثقؼ اقعي مف التطور والتقدـ اإلنسانيالطريؽ الصحيح والو 

 موقعو مف سياؽ قوانيف  حركة التنوير في العالـ .
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 كة الجسكككدمصادرات حريككك
 

 
 
 
 
 

كاف يسبؽ أف تحرر الجسد في أي زماف ومكاف مف العقاب ، واالبًا ما  لم        
( أو التعذيب أو االمتياف ، ولكف تفجير الجسد  وبخاصة  يتعّرض ال  السحؽ أو)السحؿ

 )عند تشظية أعضا و وتقطيت أوصالو( يشكؿ أعم  درجات العقاب الجسدي .
ساف روح في جسد ، فاف الجسد ليس ابلفًا طبيعيًا لكينونة الروح وعم  الراـ مف اف االن

 ، وأنما ىو كياف قا ـ بذاتو ، وما يحدث لو مف عقاب يحدث في كينونة الروح .
اذًا ما حرية الجسد ؟ ومت  يممؾ الجسد حريتو ؟ وما معن  اف يتحرر الجسد مف سمطة 

 المعاقبة او سطوة العقاب ؟
( ، واقصد ـ المختار ال  ضرب مف )النرفانالـ ، قد يتحوؿ األلعند ذروة اإلحساس باأل

باأللـ المختار ىنا ػ األلـ الناجـ عف تجمّيات الروح في الجسد ، اما األلـ الناجـ عف 
المعاقبة ، فقد يتحوؿ ال  ضرب مف األذى المدمر لكينونة الجسد ، أي ال  ضرب مف 

سد ... ، وفي ىذه الحاؿ تجري عممية االستدمار الذي ال يكتفي بتدمير كينونة الج
 ااتياؿ حرية الروح بااتياؿ حرية الجسد .

وفي صناعة الموت ػ يبدو لي ػ اف استدمار الجسد أكثر ببلاة مف تدمير ميتافيزيقيا 
الروح  ، ليس ألف الجسد في حالة االنفجار او التفجير يتعرض ال  التشظي والتبدد 

 د وجوده ، ولـ يعد ثمة احد فيو بالمعن  االنطولوجي .واالنتشار ، وأنما ألف الجسد فق
ولكؿ ذلؾ ينب ي التمييز بيف الجسد الذي ُيعّرض وجوده ال  الموت وبيف الجسد الذي 
يتعّرض ال  الموت ، فاألوؿ أكثر ببلاة في معاقبة الجسد ، والثاني أكثر ببلاة في 
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ًا ، والموت إكراىا ، ألف األوؿ ، والفرؽ بينيما ػ كالفرؽ بيف الموت اختيار عقاب الجسد
 مم ـو بالموت ، والثاني ميدد بو .

وميما تعددت مصادرات حرية الجسد ، فإف كبًل مف معاقبة الجسد وعقابو ال يخرج عف 
ببلاة تمثيؿ الموت بحياة الجسد ، وذلؾ بنسؼ الكا ف في داخمو او تدمير كيانػػو ػ 

 كقيمة عميا في الوجود .
جسد ارف ػ َمْف يممؾ  الحؽ في معاقبة الجسد أو عقابو ؟ أي بمعن  : وازاء ما يحدث لم

 َمف يممؾ الحؽ في مصادرات حرية الجسد مف اإلفراد أو الجماعات ؟
باعتقادي اف تدمير الجسد واستدماره ػ أكثر أشكاؿ العنؼ في التاريخ الدموي لشعوب 

 ياة .العالـ ػ انتياكًا لحرية الجسد واستبلبًا لوجوده في الح
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 جيل األلفية الثالثة
 جيل الثقافة الراديكالية الجديدة

 
 

 
 
 

/ الفيسيوؾ ( ، ويتّشكَؿ ثقافة -يتكّوف وسط عالـ ) النت / التكنوجيؿ جديد  بدأ        
العقد االوؿ مف  بوعي جديد قا ـ عم  ثقافة راديكالية جديدة ، يمكف تسميتو بػ ) جيؿ

، وقد ظير ىذا الجيؿ في لحظة معولمة ، تبّددت فييا أوىاـ التنمية  (األلفية الثالثة
عم   الوطنية تحت ىيمنة الرأسمالية الميبرالية ، حت  فقدت أحزاب االنتمجنسيا القدرة

 ، فذدرؾ بذنيا وصمت بو ال  طريؽ مسدود بركاـ العطالة والحرماف والبطالة .الت يير
ردية ودولة الرخاء والسمطة البلمركزية واالقتصاد أخذ ىذا الجيؿ يتطمت ال  الحرية الف

المختمط والتعددية السياسية ، ليذا تطارح حركة الت يير بصي ة التمّرد عم  الدكتاتوريات 
األبوية ، حت  تمّقؼ عنصر المبادرة في لحظة تراجعت فييا فاعمية النخب السياسية 

ؿ المعّطمة ػ مف التاريخ بقوة جديدة أماـ تقدـ فاعمية القوى الجماىيرية في تحريؾ المفاص
 ، تمثؿ مصالح الميمشيف والمحروميف والمعّذبيف .

وعم  الراـ مف عفوية ثورة ىذا الجيؿ ، وما تفتقد إليو مف نظرية وتنظيـ وقيادة نخبوية 
، وزعزع معيا اليقينيات السياسة رث السياسي ألحزاب النخب الحاكمة، فقد زحزح اإل

ارخية مؤثرة في توجيو حركية الت يير بإتجاه واقعي لضماف الحرية السا دة بفاعمية ت
 والعدالة والديمقراطية .
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انو ولكف جيؿ األلفية الثالثة لـ يتحّرر مف قانوف تذثير ىذه المحظة المعولمة ،وراـ 
يتحّرر أيضًا مف ىيمنة صّناع السياسة وقواعد المعبة تحّرؾ بإرادة عفوية فذنو لـ 

 تي سعت ال  إحتواء ثورتو وتذويب محتواىا الوطني في العولمة ؟االمبريالية ال
 ليذا ندرؾ بذف حركية ىذا الجيؿ في الت يير التزاؿ مفتوحة عم  احتماالت مؤجمة !!
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 سمطة االسم في خطابات المعرفة
 

 
 
 
 
 

كؿ  " تنفيسمطة إذا كاف أداة وموضوعًا لممعرفة ، والمعرفة سمطة  االسم        
، وتكمف سمطة االسـ في قوة الداؿ المخوصنة بالمعرفة في تمثيبلت سمطة " مف حوليا

النسؽ المضمرة مف ذات وىوية وكينونة ، ليذا كمما إمتؤل االسـ بالمعرفة البلمادية 
لمسمطة ، كمما كاف أكثر تحّررًا مف سمطة التمركز عم  المواوس وميتافيزيقيا الصوت 

 سمطة .وآيديولوجيا ال
وبذا يمثؿ االسـ سمطة ال تموت بموت الجسـ االسموي ، انما يتناسؿ بحيوات معرفية 
متجددة ، باعتباره كينونة ذات سمة دالة وسيمة داللية موصولة بقوة الداؿ وتراكماتو 

 المعرفية .
، فاف ىذه السمطة ترتبط بسياؽ يحيط بيا ويشتمؿ عمييا ، حيث واف كاف االسـ سمطة

سـ وجوده بالمعن  االنطولوجي مف موقعو في ىذا السياؽ ، كفاعؿ منت  لنسؽ يستمد اال
ينتمي ال  كينونة اسموية بقدر ماينتمي ىذا النسؽ ال  ثقافة ومجتمت وتاريخ _ باعتباره 

 ( .لمحموؿ معرفي أو ) رأسماؿ رمزي حامبًل اسموياً 
تكوف كاريزمية في وتشكؿ سمطة االسـ مرجعية بذاتيا، ولكف ليس لذاتيا ، إذ قد 

تشّكبلتيا العرفانية ، وقد تكوف أنموذجية في تشّكبلتيا المعرفية ، أي بمعن  سمطة 
تمتمؾ القوة والتمّكف مف انتاج النسؽ وتعميـ دوالو المعرفية بعناصر التحدي واالقناع 
ة والبقاء ، بما يجعميا متجّددة مت قوانيف تطورجدؿ االنساغ الصاعدة والنازلة في منظوم

 االنظمة المعرفية .
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اما االسـ المنزوع السمطة ، فيو: َمْف رسمؿ المعرفة وادل  سمطتيا ، بعد أف نزع عنيا 
اخبلقيات المعرفة ، وبداىة أف يؤدي ىذا النزوع ال  انتاج تشكيبلت مجازية كاذبة مف 

سـ أشباه أو نظا ر تحاكي سمطة االسـ في تشّكبلتو المعرفية ، في حيف تنمو سمطة اال
 وتتشكؿ بقوة  المعرفة .

وتتقاطت خطابػات المعرفػة بػيف نسػؽ وآخػر أو تحػدث قطيعػات  آبسػتيمية بػيف حقػؿ وآخػر 
، وكميا محكومة بآليات التفكير في كيفية انتاج النسؽ األكثر استجابة لحركػة الت ييرالػذي 

وصػػوؿ يجمػب التحػػّوؿ الييػػا ، وىنػا يشػػكؿ االسػػـ مركػز مػػدار التقاطعػػات والقطيعػات فػػي ال
، االمػػػر الػػػذي يسػػػتدعي يا الخػػػط البيػػػاني لمتػػػراكـ المعرفػػػيالػػػ  السػػػمطة المعرفيػػػة ، بوصػػػف

سمطة االسـ اليصاؿ ما انقطت منيا إلمبلء الفجوات المعرفيػة أو ازاحػة بعضػيا لػبعض ، 
 لتحقيؽ حيازات معرفية جديدة ، أي بمعني ليس ثمة نياية لممعرفة .

قوة ، َومْف يمتمؾ القوة _ يمتمؾ السمطة ، وَمػْف يمتمػؾ يمتمؾ ال -ولكف َمْف يمتمؾ المعرفة 
 يمتمؾ سمطة االسـ في خطابات المعرفة ، اير انيا سمطة اير مطمقة . -السمطة 
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 في التحديث
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 االنتمجنسيا العراقية
 معاينة لألنساق الثقافية المضمرة

 
 
 
 
 

تنشذ االنتمجنسيا العراقية وتتكوف بحراؾ أو تطور داخمي ، وأنما تشكمت مف  لم       
خضخضت( المجتمت العراقي بالحراؾ السياسي ؿ حركة التحديث المفاج ة التي )خبل
 الثقافي . صفو أسبؽ أشكاؿ الوعيبو 

لـ تكف مؤىمة لتحديث البنيات  ،ٕٜٔٔواف كانت الدولة العراقية التي تذسست عاـ 
 االجتماعية والثقافية ، فيؿ كاف ليذه االنتمجنسيا دور في قيادة المجتمت العراقي ؟

أو التطور الداخمي لممجتمت ، وأنما استمدت نتمجنسيا لـ تولد مف رحـ الحراؾ اف ىذه اال
 فاعميتيا مف حركة التحوالت الكبرى في العالـ .

اسي نسيا العراقية ) بعد الت يير السيإذًا فالشااؿ المركزي لنا ىو اتجاه حركة ىذه االنتمج
العراقي ( ، وكيؼ تجوىر المنطؽ الداخمي لحراكيا الثقافي الذي عصؼ بثوابت المجتمت 

 ، وموقعيا مف الحراؾ السياسي ؟
السياسي أـ متقدـ عميو أـ العكس ىو اؾ الثقافي : أىو مستوعب لمحراؾ ولكف ىذا الحر 

 الصحيح ؟
 وبمعن  آخر :
الحرية حركية  التاريخي ؛ وبخاصة  موقفيا مف مف السياؽ تمجنسيا العراقية ما موقت االن

 السياسي المعولـ ؟واليوية واالنفتاح 
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ف االنتمجنسيا العراقية عم  وفؽ ىذا المعن  االصطبلحي ال تخرج عف إطار فرضيتنا إ
زأ مف انساؽ في أنيا ) انتمجنسيا عراقية .. فمـ ال تكوف كذلؾ ؟ ( بداللة إنيا جزء ال يتج

شكاليات العالـ الخارجي  ثقافية عربية مضمرة حاممة لتناقضات الواقت العربي الداخمي وا 
 ، الذي يحيط بيا ويشتمؿ عمييا .

ومف خبلؿ معاينة ) االنتمجنسيا العراقية ( نبلحظ أنيا منقسمة عم  ذاتيا ، حوؿ كيفية 
( ، وىذا  االنقساـ ناجـ عف ال رب لديف والدولة ػ العبلقة مت: ) اإلصبلح الديمقراطي ػ ا

اختبلؼ في المواقؼ واريديولوجيات واألنساؽ العقيدية ، او بكممة موجزة اختبلؼ بيف 
 فواعؿ األنساؽ الثقافية التي تشكؿ بدورىا ، البنية اإلطارية لبلنتمجنسيا العراقية .

سيا او تعطيؿ اامبيتيا ( ال  تفتيت دور ىذه االنتمجنإذًا ألـ يؤد ىذا )االنقساـ/االختبلؼ
 مف القياـ بذي دور اجتماعي ؟

لعؿ انييار االقتصاد الناجـ عف انييار اقتصاد الدولة السياسي مف اىـ العوامؿ المحركة 
 والدافعة النتقاؿ ) االنتمجنسيا العراقية ( مف تمثيؿ المجتمت ال  تمثيؿ ذاتيا .

 ( المجتمت ؟ي ) فيقد تخّمت عف دورىا الثقاف ولكف ىؿ معن  ذلؾ أنيا 
واف كاف ىناؾ ارتداد ما ، فيو نات  عف ازدياد معدالت رفاه الدولة وثراىا الفاحش في 
ة مقابؿ ضمور أنماط الحياة االجتماعية واالقتصادية لممثقفيف العراقييف بدرجات متفاوت

ة ( ، مما أفض  ال  اف تكوف اليمـو المعيشية والماديمف الكفاؼ االقتصادي ) المتعفؼ
 الشااؿ المركز لبلنتمجنسيا العراقية .

ف تنػػػػػزع ىػػػػػذه االنتمجنسػػػػػيا نزعػػػػػة فرديػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػف ذاتيػػػػػا وراء أمػػػػػف الطبيعػػػػػي  ذاً إ
 طموحاتيا المادية والسياسية .
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 عصر التقانة
 وأجيال االنتمجنسيا الجديدة

 
 
 
 
 

يا العربية _ أف نمحظ مف خبلؿ التشكبلت المعرفية الجديدة لبلنتمجنس يمكن         
ت ير اتجاه حركة الثقافة مف خطاب التخمؼ والنقد الذاتي ال  خطاب التكنولوجيا 
والتطور العممي ؛ ولكف ىؿ تشير حركة ىذا االتجاه ال  مرحمة جديدة مف االنتقاؿ مف 

 أنماط التفكير بالنيضة العربية ال  عصر التقانة ؟
فذف ىذا الخياؿ االبًا ما يصطدـ بعوامؿ  إذا كانت االنتمجنسيا تتميز بخياؿ ستراتيجي ،

اإلعاقة االبيستمولوجية لتفكيرىا الثقافي ، ومف ىذه العوامؿ : مييمنات السمطة والتخمؼ 
، ويمكف أف نستدؿ ل  االنكفاء عم  ذاتيا مف الداخؿالسياسي ، التي تدفت باالنتمجنسيا ا

( ، والسياسة في العالـ العربيثقافة عم  ذلؾ مف كبلـ المفكر ىشاـ جعيط في كتابو ) ال
 : وىنا نقتطؼ منو ىذه الفقرة

) أشعر إنني ذليؿ النتما ي ال  دولػة بػبل أفػؽ وبػبل طمػوح ، دولػة متسػمطة حػيف ال تكػوف 
اسػػػػتبدادية ، حيػػػػث ال يجػػػػد ال عمػػػػـ وال عقػػػػؿ وال جمػػػػاؿ لمحيػػػػاة ، وال ثقافػػػػة حقيقػػػػة ، ىػػػػذه  

ختنػػػؽ ، كمػػػا أعػػػاني مػػػف كػػػوني مقػػػودًا مػػػف ، وفػػػي مجتمػػػت اإلقمػػػيـ الريفػػػي االدولػػػة تقمعنػػػي
 .ي(زعماء جيبلء ومعدومي الثقافة . واني كمثقؼ أعيش حالة عصاب نفس

عم  الراـ مف قوة ىذه الشيادة ومصداقيتيا عم  دراما المثقؼ في بمداننا العربية ، فإف 
ىذه الدراما لـ ولف تكوف نياية المثقؼ او موتو واف كانت محكومة بمنطؽ اليذس 

لـ تعد تكتفي بنقد الذات  -وخاصة األجياؿ الجديدة منيا -تي يس الثقافي، فاالنتمجنسياوال
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واليزيمة وتفكيؾ ما تبق  مف النظاـ األبوي ، وأنما تتجو بقوة االختبلؼ مت السا د نحو 
التكنولوجيا والمعمومات بخياؿ ثقافي أكثر فاعمية ، واف لـ تتجاوز التمقي السمبي لمتمقيـ 

 والعممي .المعرفي 
ف كانػػت االنتمجنسػػيا قػػد أخفقػػت فػػي بنػػاء مشػػروع الدولػػة الحديثػػة فػػي عصػػر النيضػػة ، ا  و 

، فػػذف حراكيػػا الجديػػد يشػػير واالسػػتعمار عوامػػؿ التخمػػؼ والقيػػربعػػد أف أعاقػػت مشػػروعيا 
ف أالػػ  أنيػػا المرّشػػحة لبنػػاء مجتمػػت المسػػتقبؿ المعرفػػي فػػي عصػػر التقانػػة ، وبخاصػػة بعػػد 

( بفعػػػػؿ الت ييػػػػر الػػػػذي أطػػػػاح بذنظمتيػػػػا السياسػػػػية وأبنيتيػػػػا بطرياركيػػػػة)التفككػػػػت المنظومة
 السمطوية .

واف كاف ال يمكف النظر ال  االنتمجنسيا المنتجة لمثقافة بمعزؿ عف التكنولوجيا بوصفيا 
معرفة قبؿ اف تكوف تجارة دولية معولمة ، فيؿ ستنجح أجياؿ االنتمجنسيا الجديدة في 

البنيات  ف القيـ التي ُحِذفت والقيـ التي حمت محميا فيإعادة التوازف المفقود بي
عم  طريؽ  جح ايضًا في بناء مجتمت المستقبؿ؟ وىؿ ستناالجتماعية واالقتصادية

تحوالت المعرفة ، وال سيما بعد االنتقاؿ مف نظريات الخياؿ العممي ال  ممارسة الخياؿ 
 اإلستراتيجي لمتقانة في صناعة المستقبؿ ؟
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 الفجوة الرقمية
 نقل التكنولوجيا أم اكتسابيا ؟

 
 
 
 
 

ننتبو حت  ارف ال  خطورة الفجوة الرقمية ، وما تفضي إليو مف نتا   خطرة  لم       
لمتخمؼ في التكنولوجيا والمعمومات ، وبخاصة بعد اف أخذت ىذه الفجوة الرقمية تتست 

 مية االقتصادية في العالـ .بفعؿ التطور اليا ؿ في العمـ والتقانة وبرام  التن
ولعؿ ) اإلمارات( أول  الدوؿ التي تنبيت ال  ىذه الفجوة بحساسية الراىف واحساسية 

) دبي ( ال  اكبر مدينة تكنولوجية ػ إلكترونية في بؿ ، فاشت مت عم  كيفية تحويؿالمستق
ا تكنولوجيًا ، المنطقة العربية ، وذلؾ بعد اف سعت االبية الدوؿ المتقدمة ال  بناء ذاتي

وخاصة الدوؿ التي فكرت في تخميؽ حكومات الكترونية تقوـ بالتسيير التقني لمؤسسات 
 الدولة ، بما في ذلؾ الكيفية في تنش ة وتذسيس مدارس ذكية جديدة لمخدمة االلكترونية .
مف ىذا المنطمؽ  :  كيؼ نسد الفجوة الرقمية في التكنولوجيا ومنظومة االتصاالت 

 ونية ؟االلكتر 
( عم  قواعد معرفية في ني االقتصاد ) ارف وفي المستقبؿوقبؿ ذلؾ ىؿ فكرنا كيؼ نب

 األساس؟
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اف التنميػػػة البشػػػرية ال يمكػػػف اف تكػػػوف مسػػػتديمة واالقتصػػػاد كػػػذلؾ ال يمكػػػف اف ينمػػػو أو 
يتطػػػػػور مػػػػػف دوف امػػػػػتبلؾ خػػػػػواص المعرفػػػػػة ، بوصػػػػػفيا قػػػػػوة جديػػػػػدة فػػػػػي تنميػػػػػة البنيػػػػػات 

 ر إنسانية اإلنساف ذاتو مف مييمنات التخمؼ والقير االجتماعي .االجتماعية ، لتحري
ال كيؼ نقبؿ  إذًا ىؿ فكرنا بالكيفية التي تجعؿ التعميـ العالي أكثر تطورًا في بمدنا ؟ وا 
بمف يفكر نيابة عنا ، ثـ نستمر في استيبلؾ   أفكار ايرنا ؟ ثـ ما معن  اف نفكر بذف 

راؾ االقتصادي مف دوف فعؿ مواز ليذا التفكير في التكنولوجيا والمعمومات مصدر الح
 الحراؾ المعرفي ؟

ذًا ىػػػػػؿ نحػػػػػف بحاجػػػػة الػػػػػ  نقػػػػػؿ التكنولوجيػػػػػا إ( ، محنتنػػػػػا فػػػػػي )الفجػػػػوة الرقميػػػػػةتمػػػػؾ ىػػػػػي 
 والمعمومات أـ بحاجة ال  اكتسابيا فعبًل ؟
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 الذكاء الصناعي لمعقل الغربي
 تفوق حضاري أم تمدن تكنولوجي ؟

 
 
 
 
 
) مػػػػػػوت اوريػػػػػػؿ  مػػػػػػف  ابػػػػػػرز المتنب ػػػػػػيف بػػػػػػػ الػػػػػػدوس ىكسػػػػػػمي  وجػػػػػػورج   كككككككان        

( وكيؼ يصبح االنساف .. أنسانا آليًا ، وىذا ما تحقؽ فعبًل بعػد اف الخصوصية االنسانية
دخؿ العقؿ ال ربي مرحمة جديدة مف التطور ما بعد البيولوجيا ، وخاصة نقػؿ الخصػا ص 

( لمعقػؿ ال ربػي فػي الػذكاء الصػناعيمف اإلقػرار بػػ ) بدالبشرية ال  الروبوت . واف كاف ال
 التكنولوجيا ، فاف التكنولوجيا ليست حاؿ حضارة ، وأنما ىي حاؿ مدنية .

ذا كاف العقؿ ا ، فما تعميؿ مدنيتو القا مة عم  المركزية ل ربي مدنيًا بالتطبت التكنولوجيوا 
 و تفكيؾ اإلطراؼ اأُلخر مف باستخداـ آليات القوة ، السمطة ، الييمنة في إقصاء ا

 العالـ ؟
اف العقؿ ال ربي ، وىو يتمركز بالتمدف ارلي التكنولوجي ، أنما ينحرؼ بذاتو عف خط 
سير ومصير تطور حركة االنساف والتاريخ والعالـ ، وخاصة بعد اف أصبح الذكاء 

 الصناعي أحد أىـ ركا ز ذاتو المفكرة .
و ال  حقبة الحرب العالمية األول  ، حيث التجريد ويعود تمركز العقؿ ال ربي عم  ذات

( والطبيعة القضاء عم  ) الخصوصية اإلنسانيةالمتعالي في دعوة وندىاـ لويس ال  
القديمة استجابة لروح العصر الصناعي في إقامة ) أشجار مف الفوالذ ( محؿ األشجار 

 الخضر .
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يػػػػاف التقنػػػػي لػػػػؤلدب المسػػػػتقبمي كمػػػػا يعػػػػود التفكيػػػػر ال ربػػػػي فػػػػي الػػػػذكاء الصػػػػناعي الػػػػ  الب
أف المكػا ف أرفػت  ( الذي قدمو ماريتني  باسـ وعي عصر ارلػة عمػ  وفػؽ مبػدأ )ٕٜٔٔ)

 ( ومحاكاة الواقت مف خبلؿ الوعي التكنولوجي .منزلة مف البشر
، ولكف ليس نساني ، فاإلنساف المتفوؽ موجوداف الذكاء الصناعي ال يفوؽ الذكاء اإل

 لمطمؽ الذي أنبن  عميو التفوؽ التكنولوجي ال ربي .بالمعن  النيتشوي ا
/ ناطحات / تمثاؿ الحرية / جزيرة كونيػوتالروبػػتطور نظـ االتصاالت والمعموماتية/إذًا 

، راـ أنيا تشكؿ رموزًا دالة عم  حاؿ مدنية العقؿ ال ربي سحاب مانياتف/ مركز روكفمر
العقؿ ال ربي إزاء العالـ ، وىو  ، فذف مادية ىذه الدواؿ اير دالة عم  حاؿ تحضر

يسع  ال  امتبلؾ سيادة المركز ، وكذنو ال يزاؿ يفكر أو يحمـ بالدرس اإلمبراطوري 
        غ في قصيدتو القديـ ، كما عبر عنو شاعر االستعمار واإلمبراطورية رديارد كبمن

 ( :) الدرس
 .ا إمبراطورية(بإمكانو اف يجعؿ من ) لقد كاف درسنا اإلمبراطوري وال يزاؿ

نسانية ، ليس ألنو نتاج  إذًا الدرس الذي يحمـ بو الشاعر ال ربي نقيض الحضارة روحًا وا 
تفوؽ حضاري قا ـ عم  تطور قيمي ، وأنما ألنو نتاج تمدف تكنولوجي قا ـ عم  تراكـ 

 مف القوى والمييمنات المركزية المتعالية .
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 نحو حكومة الكترونية
 اد الحكوميلمعالجة الفس
 

 
 
 
 
 

الحكومػػػػة العراقيػػػػة مؤىمػػػػة إلسػػػػتخداـ الحكومػػػػة االلكترونيػػػػة فػػػػي معالجػػػػة  ىككككل         
الّ فما تعميؿ التخمؼ السياسي فػي  االختبلالت العضوية الناجمة عف الفساد الحكومي ؟ وا 

دارة العبلقات بيف الحكومة و تنفيذ المعامبل  المواطنيف ؟ت وا 
ونية مقدارًا مف التحديث االداري والتقدـ التكنولوجي نحو إذًا تستدعي الحكومة االلكتر 

الشفافية والنزاىة والكفاءة ، وبخاصة اف تقانة ارلة اكثر نزاىة مف الموظؼ الحكومي 
 بالمعن  المجازي .

وة بالمجتمعػات ولتحديث إدارة الدولة البد مف إستخداـ التقانة لتطوير المجتمت العراقػي اسػ
مصػػر والسػػػعودية والكويػػػت واالمػػػارات وبمػػداف العػػػالـ اأُلخػػػر، وذلػػػؾ  فػػػيالرقميػػة المتطػػػورة 

لتخميػػؽ انمػػاط  جديػػػدة مػػف المواطنػػة تسػػػيـ فػػي التنميػػة الوطنيػػػة لتعميػػؽ وعػػي المػػػواطنيف 
 بواجباتيـ وحقوقيـ .

وتستدعي الحكومة االلكترونية ايضًا اف يشارؾ القطاع الخاص والعاـ والمجتمت المدني 
االداري الحديث ، وفي بناء البنوؾ  المعموماتية عم  وفؽ بن   في صيااة سياسة الفكر

 تحتانية متطورة لوسا ؿ االتصاالت ، وقبؿ ذلؾ تيي ة المجتمت المعموماتي .
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وبيذه الحكومة يمكف معالجة اشكالية الفساد الحكومي واختزاؿ الوقت والماؿ في 
 انية لممجتمت المدني .المراجعات الروتينية لدوا ر الدولة ، وتنمية البن  التحت

 ؟ر الحكومات االلكترونية العربيةولكف ماموقت الحكومة العراقية مف سياؽ تطو 
الشؾ اف االرث السياسي لمتخمؼ مف أىـ عوا ؽ تطور الحكومة العراقية ، بداللة الني  

الّ  فما تعميؿ عدـ تمثؿ الحكومة  االداري التقميدي الذي يتحكـ في مفاصميا الحيوية ، وا 
 دارة  الدولة الحديثة ؟إسا ؿ التقانة في و 
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 البنية التحتانية لمذات العراقية
 
 
 
 
 

ف تنيار البن  الوطنية التحتانية كنتيجة حتمية لمت يير السياسي أالطبيعي  من        
الناجـ عف االحتبلؿ االمريكي  لمعراؽ ، ولكف ما سبب إخفاؽ السباسة العراقية عبر 

ومات المتعاقبة في مذسسة ىذه البن  وأرضنتيا مف جديد ، وبخاصة ما يتعمؽ منيا الحك
بالبنية التحتانية لمذات العراقية التي تعّرضت ال  المزيد مف التفكؾ والتشظي واالنقساـ 

 عم  ذاتيا ؟
وعم  الراـ مف اف االرىاب لـ يعد مصدر الخطر الر يس في االبادة الجماعية ، فإف 

يؤشر بالضرورة درجة معينة مف االستقرار النسبي ، اير اف البنية التحتانية انحساره ال
لمذات العراقية تستند ال  قاعدة اكثر ىشاشة في التنمية الوطنية ، ليس بفعؿ عوامؿ 
الفساد وىدر االمواؿ والتضخـ الناجمة عف سوء التخطيط الوطني وعدـ فاعمية اجيزة 

ُأخر في مقدمتيا تجاىؿ اىمية موقت البنية التحتانية سباب نما ألا  النزاىة الوطنية ، و 
اّل  لمذات العراقية مف سياؽ اولويات التنمية الوطنية ، وبخاصة الخدمات االساسية ، وا 

سعار التي تؤدي حتمًا ال  تحّوالت فما تعميؿ زيادة القدرة الشرا ية في مقابؿ  إرتفاع  األ
 سمبية في االقتصاد الوطني ؟

الفاعمة في دعـ العا مة العراقية ذات الدخؿ مؿ بالبطاقة التموينية اير وى العوما جد
 زمات والمجاعات ؟المحدود ، التي انيكتيا الحروب واأل
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اّل فما فاعمية  إذًا ثمة ازمات في ادارة االزمات : ال ذاء والكيرباء والماء والبطالة ، وا 
فاعمة في تذىيؿ البنية التحتانية االستثمارات الممنوحة لمشركات متعددة الجنسيات اير ال

 لمذات العراقية في االقؿ ؟
واف لـ يكف ىناؾ مف سوء في استخداـ الثروات الوطنية ، وفي مقدمتيا ) عا دات النفط 

 الوطني ( ، فذيف إذًا فوا د ىذه العا دات ؟ ولمف تعود ؟ وفي أي مجرى تصب ؟
آكؿ البنية التحتانية لمذات العراقية في لعؿ اكثر المفارقات الصادمة لموعي التقميدي اف تت

ية ب مف أيف ينب ي اف تبدأ التنمية الوطنإذًا ىناؾ َمف لـ يتعّمـ بعد :  بمد اني بالنفط ،
 ؟)المفيـو المدرسي(
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 رأسمال المثقف الرمزي
 ) اليزيمة / البورصة (

 
 
 
 
 
 
 

   و نحو تنش ة ثقافة بديمة ، تراجعت مقوالت ( لمثقافة ، والتوجّ )خيانة المثقفيف منذ        
، ولعؿ أىـ تمظيرات ىذه الثنا ية (العضوي( اماـ تقدـ مقوالت) المثقؼ المعولـالمثقؼ )

االنتقاؿ مف الجوىر ال  الوظيفة ، ومف الوظيفة ال  الذات ، ومف الذات  –المتضادة 
ت  حّمت الوسيمة محؿ ال  الموضوع ، ومف الموضوع ال  السوؽ الثقافية الحرة ، ح

الرسالة ، فتحّوؿ المثقؼ مف قضية ال  سمعة تجارية وآيديولوجية خاضعة لقانوف 
العرض والطمب ، وبذا دخؿ المثقؼ مرحمة مقايضة الرأسماؿ الثقافي الرمزي بالرأسماؿ 

 التجاري السياسي .
او يتبّن  اكمًا واف كاف المثقؼ عم  وفؽ رسالة افبلطوف السابعة ) يحمـ اف يكوف ح

، فإف الحمـ اكثر اشكاؿ اليروب مف الواقت ، ولكف ىذا اليعني بالضرورة الحاكـ افكاره(
ابطاؿ مفعوؿ مركزية الحمـ ، ألف المثقؼ يجب اف يحمـ بجمالية الحياة ، ولكف ليس 

 عم  حساب مرارة الواقت .
زاء  ذلؾ  نجد  نوعيف مف   المثقفيف:وا 

االحتفاء  بيزيمة الخامس  -، ومثاؿ عم  ذلؾ  يحتفي باليزيمةمثقؼ  – االول •
في كؿ عاـ ، وكذف اليزيمة صارت مف أىـ تقاليدنا الثقافية .                                  ٜٚٙٔمف حزيراف عاـ 
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ف كاف المثقؼ ليس جزًء مف االنظمة الميزومة عاـ  ، فمماذا إذًا يحتفي ٜٚٙٔوا 
 باليزيمة حت  ارف ؟!

االسػػػتمتاع بالنػػػدب الػػػذاتي واالنكفػػػاء  عمػػػ   الػػػذات  الميزومػػػة  بػػػداًل  مػػػف  ثػػػـ مػػػا تعميػػػؿ 
 نقدىا ؟

مثقؼ يحتفي بالبورصة عم  وفؽ مقايضة رأسمالو الثقافي بآيديولوجيا  –الثاني •
 قا مة عم  شراء العقوؿ وتوظيفيا رأسماليًا ) اف لـ نقؿ شراء الذمـ وتجنيدىا ثقافيًا ( ؟

ؼ لدوره المعرفي بدوره اريديولوجي يعود ال  ىشاشة االرضية ولعؿ سبب استبداؿ المثق
اّل كيؼ تحّولت الثقافة ال  تجارة خطرة في انتاج  الثقافية وانحبلليا بقيـ السوؽ الحرة ، وا 

 االفكار وتسويقيا ؟
إذًا حريػػة السػػوؽ الثقافيػػة تجعػػؿ مػػف المثقػػؼ يفكػػر دا مػػًا فػػي كيفيػػة تحقيػػؽ اكبػػر قػػدر مػػف 

الّ فيػؿ ىنػاؾ الربح ، وذلؾ م ف خبلؿ تعػويـ المعرفػة بتسػييس منتجػو الثقػافي رأسػماليًا ، وا 
مػػػػف تفسػػػػير آخػػػػر لمعقػػػػوؿ واالدم ػػػػة الميّجػػػػرة او المجّنػػػػدة فػػػػي انمػػػػاط االنتػػػػاج الرأسػػػػمالي 

 المعولمة ؟
عوؿ مركزية االنساف مف نحو رسممة الثقافة البطاؿالذي يتحّرؾ ذلؾ ىو الخطر الثقافي 

 والتطريؼ .المركزة فييا  بصي ة 
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 نحن والثقافة
 من تراكم رأس المال

 الى مادية السوق الحرة
 

 
 
 
 

أف ت يرت أنماط اإلنتاج في الصناعات الثقافية المعولمة ، تحولت الثقافة  بعد        
ة الحرة ، ال  حقؿ مقاوالت وممارسات رأسمالية لتسميت الجماليات المعدة لمسوؽ والتجار 

( في البمداف ذات التشكيبلت االجتماعية واالقتصادية المتعددة ىوويةمما نشذت أزمة )
عم  مستوى كيفية استخداـ الزمف والج رافيا والموارد الطبيعية أو كيفية اختزاليا في 
اقتصاديات السوؽ الحرة ، وخاصة عم  مستوى النمو في تراكـ رأس الماؿ وصناعة 

 الربح .
ف ، ومنيا ببلدنا لـ تستند ال  قاعدة صناعية مستوعبة ولكف مشكمة الثقافة في ىذه البمدا

لخطوط اإلنتاج الجديدة ، بؿ ولـ تتوافر ليا شروط التحوؿ ال  مرحمة التصنيت ، ليذا لـ 
تنشذ فييا صناعات ثقافية رصينة كصناعة الرأسماؿ الثقافي وصناع الرأي وصناعة 

 ت الثقافة ال  الياوية والحضيض .األزمة وكيفية إدارتيا ، وليذه األسباب وايرىا تدحرج
واف كاف االقتصاد ىو القوة المحركة لقوانيف تطور حركة التاريخ في ىذه البمداف ، فذف 
العولمة خضخضت المؤسسات الوطنية باقتصاديات السوؽ العالمية ، وخمخمت البنيات 

ر الذي أدخؿ ىذه االجتماعية الساكنة فييا بفواعؿ الديمقراطية والميبرالية الجديدة ، األم
البمداف في فوض  اقتصادية اير منتجة لثقافة مدركة لموقعيا مف التحوالت النوعية 

 والكمية في الصناعات الثقافية المعاصرة .



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

61 

ليذا فالثقافة في ىذه البمداف ػ ثقافة منت  استيبلكي ، إذ االبًا ما تتحوؿ ال  سمعة أو 
 الثقافي القا ـ عم  عقود البيت والشراء . ال  تجارة أو ال  أي شكؿ مف إشكاؿ التسويؽ

واف كانت الرسممة الصناعية لمثقافة ) تراكـ رأس الماؿ ومادية السوؽ الحرة ( مف اىـ 
العوامؿ المفقودة في السياسة الثقافية ليذه البمداف ، فاف ىذه البمداف بحاجة ال  مزيد مف 

ي لمخروج مف دوامة الفوض  او صدمات الوعي بجوىر التخمؼ الثقافي وأسس النقد الذات
 مف متاىة الثقافة المفتوحة عم  الحافات الخطرة مف الواقت .
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 النظام السياسي لمدولة
 ومجتمع االقتصاد المعرفي

 
 
 
 
 

تحدة ، ونياية الحرب الباردة ، وتحوؿ الواليات المسقوط االتحاد السوفيتي بعد         
: انكسار العالمي ، وقد رافؽ ىذا الت يير ت ير المجتمت -نيةاألمريكية ال  قوة كو 

، وانحسار الحركات اليسارية ، فظيرت ، وانييار اإليديولوجيات العربيةالحركات القومية 
العولمة كقوة كوكبية كبرى في العالـ ، وبرز اقتصاد السوؽ ، وحرية التجارة ، والثقافة 

 الرقمية ، والحكومات االلكترونية .
ناعي ال  نمط تحولت البنية المجتمعية مف نمط المجتمت الص - زاء ىذه الت يراتإ

، ثـ ال  نمط المجتمت  المعرفي ، ومف اقتصاد المعرفة ال  المعرفة المجتمت ألمعموماتي
المنتجة ألىـ مصادر اإلنتاج العممي والتقني والتكنولوجي ، اير اف المجتمت العربي لـ 

 اط ػ ال  مرحمة اإلنتاج المعرفي او حت  يتكيؼ معيا .يتحوؿ ػ عبر ىذه األنم
وال شؾ اف ىناؾ فجوة خطيرة في التفاوت االجتماعي لدرجة أخمت ىذه الفجوة بسياؽ 
التطور الحضاري ، مما خمخمت قيـ ومعايير الحياة المجتمعية برمتيا ، وبخاصة عم  

دة ؛ ولكؿ ذلؾ ىؿ أدركت مستوى تصادـ ىذه القيـ والمعايير مت فواعؿ الت يير الجدي
النظـ السياسية العربية ػ وبضمنيا النظاـ السياسي في ببلدنا ػ فواعؿ المت يرات الجديدة 

؟ أي كيؼ يمكف اكتساب التكنولوجيا ذاتيًا كيؼ يمكف ضبط اتجاه حركة الت يير؟ و 
مدني وتمثؿ الديمقراطية  سموكيًا ؟ ثـ ما حسابات النظاـ السياسي لمؤسسات المجتمت ال

؟ وىؿ تـ تقييـ دورىا في عممية الت يير ؟ إذًا كيؼ سيتعامؿ النظاـ السياسي لمدولة مت 
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حرية التجارة ؟ وىؿ أعدت  -؟ وبذية صي ة عممية ستقر التجارة العراقية اقتصاد السوؽ
كؿ وزارة ورقة عمؿ مستوعبة رليات الدخوؿ في عممية الت يير ؟ وأي نوع مف الت يير 

 يو ؟نحف بحاجة إل
اف ىػػػذه األسػػػ مة تعنػػػ  ضػػػمنًا بكيفيػػػة االنتقػػػاؿ مػػػف مرحمػػػة النظػػػاـ السياسػػػي الواحػػػدي الػػػ  
النظػػاـ السياسػػي ألتعػػددي ػ بمػػا يؤسػػس القتصػػاد معرفػػي وطنػػي حػػر ، قػػا ـ عمػػ  التػػرابط 
الجػػدلي بػػيف النمػػو االقتصػػادي والتطػػور المعرفػػي ، ولكػػف ىػػؿ سػػيكوف الت ييػػر النػػات  عػػف 

( ؟ أي كيػػػؼ سػػػيعال  النظػػػاـ )بػػػبل حريػػػة -يػػػة ة باألنظمػػػة المعرفتعػػػالؽ البنػػػ  االقتصػػػادي
 السياسي لمدولة ػ العنؼ الذي يؤدي ال  انعداـ الحرية مت الت يير ؟

وفي مجاؿ االستثمار والخصخصة واالنفتاح السياسي : ما نوع وطبيعة وحجـ العبلقة 
ىؿ لبشرية ؟ اذًا بيف النظاـ السياسي لمدولة ومؤسسات المجتمت المدني في التنمية ا

 ( احد األىداؼ اإلستراتيجية في التنمية المجتمعية ؟المعرفيسيكوف ) مجتمت االقتصاد 
قد تكوف ىذه األس مة سابقة ألوانيا ، ولكف مف المؤكد اف اإلجابة عمييا مرىونة بكيفية 

 إدارة النظاـ السياسي لقوانيف تطور االقتصاد المعرفي في ببلدنا .
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 ة العقل العربي ..أزم
 وتفوق ) الحضارة األقوى (

 
 
 
 
 

يعػد ممكنػػًا ػ عمػ  وفػػؽ قػػانوف تػذثير المحظػػة الراىنػة ػ ردـ الفجػػوات المعرفيػػة  لككم       
     الكبػػػرى بػػػيف العقػػػؿ العربػػػي والعقػػػؿ ال ربػػػي ، لػػػيس ألف العقػػػؿ ال ربػػػي تجػػػاوز ثنا يػػػات : 

عرفػػة ( ، ) االقتصػػاد والمويػػة والثقافػػة ( وقوميػػة ( و ) الي) الػػديف والدولػػة ( و) العػػرؽ وال
) تفػػػوؽ الحضػػػارة األقػػػوى ( أي انشػػػ ؿ بالػػػذات أكثػػػر مػػػف انشػػػ الو  وأنمػػػا ألنػػػو انشػػػ ؿ بػػػػ

 .ف تفكيره بػ ) اخبلقيات المستقبؿ(بالموضوع ، لدرجة لـ يعد يفكر فييا بالراىف أكثر م
انش ؿ بحركات التحرر وعم  العكس تمامًا انش ؿ العقؿ العربي بيذه الثنا يات مثمما 

باستقبللية  -ارف أف يبني نموذجو العقبلني واالستقبلؿ الوطني ، ليذا لـ يعد بإمكانو 
 تامة عف المييمنات المعرفية الكبرى ، لماذا ؟ ألنو عقؿ محتؿ .

وفي العولمة ػ تعّرض العقؿ العربي ال  صدمات خمخمت مركزيتو العقبلنية بذنساؽ 
بلني ال ربي ، فيما قامت األنظمة الشمولية بتعطيؿ خاصيتو جديدة مف التطور العق

النقدية ػ اف لـ نقؿ أفرات محتواه مف فاعميتو العقبلنية ػ باستخداـ منطؽ القوة في 
مصادرة فعالياتو التنويرية ، وخاصة عم  مستوى مصادرات حريتو العقبلنية في النيضة 

مة، وىي أزمة مفتوحة عم  مستويات والتنوير والت يير ، وتمؾ باعتقادي بداية األز 
 متعددة مف العطالة في الخمؽ واإلبداع والبحث عف طريؽ عقبلني جديد .
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وبداىػػػػة اف يكػػػػوف العقػػػػؿ العربػػػػي فػػػػي ىػػػػذه الحػػػػاؿ اتباعيػػػػًا ، أي يفتقػػػػد عنصػػػػر المبػػػػادرة 
العقبلنية في التذسيس واالنطػبلؽ نحػو أفػؽ عقبلنػي جديػد يتجػاوز فيػو العطالػة ، ويؤسػس 

 االستقبللية في المني  والتصور والتفكير العقبلني .لذاتو 
إذًا تبعية العقؿ العربي وانبياره بتفوؽ الحضػارة األقػوى ، وعػدـ اسػتقبلليتو العقبلنيػة ، مػف 

 اىـ األسباب المحركة والدافعة لو في محاكاة العقؿ ال ربي .
الفكػر واإلبػداع  ( ، وىػي أزمػة فػيتراؼ بػاف العقػؿ العربػي فػي )أزمػةولكؿ ذلؾ يجب االع

 والنيضة ، ولكف أىي أزمة تقاطت أـ تفاوت حضاري ؟
مكانيػػة  ولكػػف العقػػؿ العربػػي يمتمػػؾ مػػف عناصػػر القػػوة الكامنػػة فيػػو مػػا يجعمػػو أكثػػر قػػدرة وا 
عمػػ  تجديػػد حيواتػػو  العقبلنيػػة ، ومػػف ثػػـ الخػػروج مػػف ىػػذه األزمػػة، ولعػػؿ اىػػـ الخيػػارات 

 عميو :روحةالمط
 وفيـ ارخر. ستعادة الوعي بالذاتإ •
 التقني مت ارخر . بي بذاتو مف دوف قنوات التواصؿعدـ اكتفاء العقؿ العر  •
 واالستثنا ي . ربي بالمعرفي الحديث والمختمؼاتناء العقؿ العإ •

 ىذه الخيارات مشروطة بامتبلؾ العقؿ العربي حريتو العقبلنية أواًل وقبؿ كؿ شيء .
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 نياية البرجوازية
 ة الطبقكة الكوسككطىبدايككك

 
 
 
 
 

نما  ليست          لدينا طبقة برجوازية بالمعن  االجتماعي لصراع الطبقات، وا 
ظيرت البرجوازية في ببلدنا استجابة لحركية الت يير والتنوير في أوربا وال رب بوصفيا 

ت بنية اقتصادية اجتماعية وسيطة بيف االستعمار والحداثة ، وبذا اجتمعت فييا تناقضا
الواقت العربي برمتو ، وخاصة في بمداف العالـ الثالث ذات التشكيبلت االقتصادية ػ 

 االجتماعية المتعددة .
( بالذات ػ قادت معظـ الحركات التحررية لبرجوازية و)البرجوازية الص يرةونعترؼ بذف ا

تت ، والنيضوية ، حت  تسممت مقاليد الحكـ والسمطة ، ثـ بدأت بالتفكؾ والتشظي والتف
 وخاصة بعد ظيور السوؽ الحرة ، والعولمة ، والتقانة .

ومف تفكؾ المنطؽ الداخمي لمبرجوازية وانكسار افقيا السياسي، انبثؽ مفيـو جديد لطبقة 
 ( .أصطمح عمييا بػ ) الطبقة الوسط  ناش ة عف أزمة التطور االقتصادي واالجتماعي

ركة والدافعة ليا في تشكبلتيا الف وية إذًا ما طبيعة ىذه الطبقة ؟ وما العوامؿ المح
 وتوجياتيا الثقافية ؟

ف كػػاف الػػبعض مػػف ىػػذه الطبقػػة اختػػار اليجػػرة الػػ  الخػػارج ، فػػاف الػػبعض االخػػر منيػػا إ
اختػػػار العمػػػؿ فػػػي الػػػداخؿ ، فذتجػػػو الػػػ  تطػػػوير ذاتػػػو ، ومثاقفػػػة ارخػػػر ، واالنفتػػػاح عمػػػ  

 العالـ ، مف اجؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف .
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كانػػت البرجوازيػػة قػػد أفػػرزت ) القػػومي والماركسػػي والشػػيوعي واليسػػاري ( ، فػػي بدايػػة  فا  و 
تذسيسػػػيا لمثػػػورة والنيضػػػة والحداثػػػة، فػػػاف إرىاصػػػات الطبقػػػة الوسػػػط  أخػػػذت تتشػػػكؿ مػػػف 
المثقفيف و األكاديمييف والمينييف والسياسييف بصيغ م ايرة لمف ات الكومبرادوريػة والتجاريػة 

شػػػكؿ االقتصػػػادي والتوجػػػو الثقػػػافي ، واف لػػػـ تتبمػػػور فػػػي طبقػػػة والمصػػػرفية مػػػف حيػػػث الت
 اقتصادية ػ اجتماعية واضحة .

إذًا ىؿ ستنمو ىذه الطبقة في قوة جديدة قادرة عم  ت يير الواقت السا د مف دوف 
 االنحراؼ في ما انحرفت إليو البرجوازية نحو االنتيازية والوصولية والنفاؽ السياسي ؟

جراءات فيؿ ستمتمؾ الوعي واف كانت الطبقة ال وسط  تمتمؾ المعرفة كذدوات ومفاىيـ وا 
 التاريخي في قيادة األنساؽ المجتمعية باتجاه المستقبؿ ؟

ف كنت ال اشؾ في ذلؾ ، فاف الجواب يتوقؼ عم  وسا ؿ ىذه الطبقة وأىدافيا : فيؿ ا  و 
 ستعمؿ عم  توظيؼ مصالحيا في خدمة المبادئ ؟

 لمسذلة .ذلؾ ىو الوجو االخر مف ا
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 ىل ينبغي إبطال
 مفعول مركزية الفمسفة ؟

 
 
 
 
 

أي موقؼ مضاد مف الفمسفة ، وخاصة فمسفة العقؿ  -أتبن  في ىذه النقطة  ال         
 عند ابف رشد ، ومف سبقو ال  تسوية الفارؽ بيف الشريعة والفمسفة بالتذويؿ .

ف اختبلؿ قوة التوحيد في حياة البشر ، وبفرضية ضمنية قد تنجـ الحاجة ال  الفمسفة ع
وقد تنجـ عف القمؽ السياسي ، وخاصة التفكير السياسي بالكيفية التي سيكوف عمييا 

 النظاـ العربي .
في ىذه المحظة لـ تكف الفمسفة وليدة حاجة عربية إسبلمية ، ليذا أنوجد التعارض بيف 

الروح ، القمب والعقؿ ، اإليماف الجز ي والكمي ، الطبيعة والروح ، الحساسية وممكة 
( الديف  objeetivatonوالمعرفة ، فصار الديف مضمونًا لمفمسفة ) بعد توضيت  

وجعمو موضوعة فمسفية ، فتحوؿ الديف ال  معرفة ، ولكف حيف تجاوزت الفمسفة اليونانية 
فكر بالذات ػ الديف ػ  دخمت بو في متاىة مفتوحة ، فما أسباب إخفاؽ الفمسفة في ال

 العربي اإلسبلمي ؟
لقد أنبن  التصور االرسطي في الفمسفة عم  رؤية مركبة مف الطبيعيات واإللييات ، إذ 
بدأ ىذا التصور مت ىيراقميطس وبارمنيدس حوؿ الوجود وقّدـ تصورًا لمعبلقة بيف 
الييولي والمادي ينقض فيو التصور األفبلطوني لموجود الذي فصؿ فيو أفبلطوف بيف 

 والحس . المثاؿ
 ومنذ أفبلطوف وديمقريطس ػ كانت الفمسفة محكومة باتجاىيف :
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( والثاني مادي . وبذلؾ لـ يخرج التقدـ اليوناني عف ثالي يتمثؿ بػ )القوة المتعاليةاألوؿ م
اليونانية مف حدود مرحمتي البلىوت والميتافيزيقيا ، ولـ تجد القاعدة المعرفية لمفمسفة 

يجعميا تتشكؿ بذفؽ عربي ػ إسبلمي ، وال سيما اف ىذه المحاولة ما العوامؿ البي ية ػ 
 ترجت ال  النزعة التوفيقية بيف األفبلطونية القديمة والكتاب المقدس .

مف ىنا أّدت نزعة التوفيؽ بيف الديف والفمسفة ػ بفعؿ التمسؾ بسمطة العقؿ المتسمطة 
تآلفاف في وحدة تامة ، وأنما ينقض بذاتو ولذاتو ال  إشكالية ازدواجية بيف نظاميف ، ال ي

( المسمميف مستندًا ال  عقميتيف : إسبلمية خر ، ليذا جاء تذويؿ )الفبلسفةاحدىما ار
( لكونو اليجيف ذويؿ ب )التذويؿفي الت ويونانية . ويمكف االصطبلح عم  ىذه اإلشكالية

      عربي اإلسبلمي يجمت بيف وعييف مختمفيف ، اتجيت فيو الفمسفة ال  تقويـ التذويؿ ال
 .بػ ) تذويؿ الفمسفة(

اف الفمسفة ال تعدو كونيا إحدى طرؽ المعرفة ، ليذا ال يمكف اف تحيط بشمولية 
المشكمة التذويمية في الخطاب القرآني عف طريؽ توجيو العقؿ نحو أسباب التنزيؿ 

ؽ ال  وحدة وظروؼ التذويؿ ، كما اف الفمسفة لـ تكف قد انتقمت مف وحدة الوجود المطم
الوجود النسبي إلحبلؿ كينونة الحياة محؿ كينونة الوجود ، وقد تنبو ال  ذلؾ أبو حياف 

خاصة في جممتو سة باسـ )اإلنساف مف اجؿ اإلنساف( و التوحيدي فطرح نزعة االنا
 .اإلنساف(رة ) اف االنساف أشكؿ عميو المذثو 

ات الفمسفة االرسطوية ، فذخذ و الشؾ في اف التذويؿ العربي اإلسبلمي قد تذثر بتيار 
بالمعاني التي لـ تعد موضوعات ليذا التذويؿ ، بؿ اتجو ذات االتجاه الفمسفي في 
التناقض ، فتبن  الفمسفة األرسطية واألفبلطونية واألفبلطونية المحدثة ، وبن  عمييا 

الحقيقي  أوالياتو المعرفية في التذويؿ البياني خاصة ، وكاف البد مف اف ينبثؽ التناقض
بيف التذويؿ والفمسفة ، فقد اتجو ال زالي ال  الكشؼ عف االواالت األسطورية ػ الصوفية 
في فمسفة الفارابي وابف سينا ، واحتكـ ال  المنطؽ في تفكيؾ المفاصؿ الر يسة ليا ، 

( االرسطي )االقتصاد في االعتقاد وبذلؾ رفض ال زالي الفمسفة بعد اف طبؽ المنطؽ
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( ثـ رد الديف ال  القمب وال  القياس ضبلؿ في كتابو ) تيافت الفبلسفة مسفةوقرر اف الف
 ، ليذا استثن  المنطؽ .

ثباتًا ، فقد يتقاطت البرىاف الفمسفي مت  إما المنطقيات فبل يتعمؽ شيء منيا بالديف نفيًا وا 
لتذويؿ ( وأنما الف الظني يقبؿ االشرعي ، ليس ألف األوؿ )يقيني( والثاني ) ظني القياس

، بينا اليقيني يرفض التذويؿ ، ولكف قد يكوف الشرع بحاجة ال  الفمسفة ، ولكف أي نوع 
ال فما تعميؿ الكيفية التي حمّػت فييا الفمسفة محؿ التذويؿ  مف الفمسفة بحاجة إليو . وا 

 بصي تي اإلزاحة والبدؿ ؟
نيو ، فاف التذويؿ أوالية واف كانت الفمسفة أيمولة لتطبيؽ أوالية عقمية مركبة تركيبة برىا

 لتفسير اوالة شرعية منصوص عمييا في الببلغ القرآني .
إذًا في المحظة التي أحاطت الفمسفة بالتذويؿ ػ بسياؽ دا ري مف الفيومات الفمسفية ػ آلت 
باواليات التذويؿ واواالتو المعرفية ال  أيمولة فمسفية ، وقد أدى ذلؾ ال  إدخاؿ التذويؿ 

 بلمي في ُمشكاؿ معرفي ذي أشكاؿ مختمفة مف التناقضات .العربي اإلس
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 اإلسالم وأزمة التحديث
 
 
 
 
 

إبطاؿ مفعوؿ مركزية إنتاج الثقافة المعادة او المكررة منذ عصر  ينبغي           
النيضة العربية اإلسبلمية في القرف التاست عشر وحت  منتصؼ القرف العشريف التي 

المعرفي لمطيطاوي وطو حسيف واحمد أميف ومرورًا بآيديولوجية الكفاح  بدأت بالتنوير
الوطني ، ومف ثـ بآيديولوجية الدولة القومية ذات الحزب الواحد وانتياًء باأليديولوجيات 

 اإلسبلمية السياسية منيا والدينية .
ة واف كاف اإلسبلـ يجتاز أزمة تحديث ، فاف الضرورة تقتضي الشروع في تذسيس لحظ

جديدة مستوعبة لمفاصؿ النيضة المعّطمة بوعي متقدـ عمييا في فيـ العولمة بوصفيا 
 نتاج تراكـ الحداثة وما بعدىا .

اذًا الفرضية التي يمكف االنطبلؽ منيا والعودة إلييا بسياؽ دا ري ىي : ىؿ يمكف 
ة اف استبداؿ صراع اإلسبلـ مت الحداثة والعولمة بتحديث اإلسبلـ وعولمتو ؟ وبخاص

 انفتاح اإلسبلـ عم  القوميات األخرى كاف أكثر أشكاؿ العولمة تمثيبًل ألممية اإلسبلـ .
 ولكف مف أيف تبدأ أزمة اإلسبلـ في التحديث ؟

تبدأ أزمة اإلسبلـ في التحديث مف كيفية طرح الديف كآيديولوجية ، وىذه االدلجة ُتفرغ 
ي او حركات ت سياسية ذات طابت دين، ثـ تختزلو ال  حركاه الكونياإلسبلـ مف محتوا

، وبذا تقوـ ىذه االدلوجة بتوجيو سموؾ الفرد او الجماعة نحو دينية ذات طابت سياسي
سموؾ الىوتي تقميدي اير مؤنسف بالحيوات اإلنسانية المتجددة مت قوانيف تطور حركة 

 التذريخ .
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نسياؽ في مساؽ اسممة ولكف ىؿ بإمكاف اإلسبلـ تقديـ نموذج بديؿ لمعممانية مف دوف اال
 الدولة ؟

ذلؾ ىو الوجو االخر مف أزمة التحديث ، ليػذا فالمشػكمة ليسػت فػي كيفيػة أسػممة المعرفػة 
، وأنمػػا فػػي كيفيػػة أسػػممة اإلسػػبلـ ذاتػػو مػػف الوقػػوع فػػي صػػراع اإليػػديولوجيات المذىبيػػة أو 

ال فمػػػا تعميػػػؿ التقػػػاطت بػػػيف ا إلسػػػبلـ الشػػػيعي الوقػػػوع فػػػي إشػػػكالية االنشػػػطارات الدينيػػػة ، وا 
واإلسػػبلـ السػػني بحساسػػية سياسػػية ؟ اذًا كيػػؼ يكػػوف ) اإلسػػبلـ ىػػو الحػػؿ( فػػي حػػيف اف 

 الصراع القا ـ لـ يخرج عف إطار ) اإلسبلـ ضد اإلسبلـ ( ؟
ولكؿ ذلؾ ، ال يمكف اف يجتاز اإلسبلـ أزمة التحديث مف دوف تحرير العقؿ مف إطاره 

ة  لمقروف الوسط  ، ومف ثـ االنفتاح عم  العالـ بقوة الدواما ي المحكوـ بالتبعية التقميدي
 اإليماف المعممف بالعقبلنية والمدنية والتعددية العقا دية .
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 نحن
 والتحديث الغربي لمدولة

 
 
 
 
 
 

وفي العراؽ مرادؼ لمتقدـ والنمو االقتصادي )بافتراض أكثر عمومية  التحديث        
اب واستدمار في التاريخ ( بحاجة ال  كيفية بناء اإلنساف بخط الذي تعّرض ال  اكبر خر 

، وبخاصة عم  مستوى تصفية الرواسب التحتانية لبناء االقتصاد والصناعة والدولةمواز 
 في أبنية البلوعي المخفية .

مف ىنا ينب ي االعتراؼ باف التحديث الذي يقوـ بو ال رب بالنسبة لنا ػ أنما ىو تحديث 
ؿ بو ، إذ فنحف محكوموف بالنموذج ال ربي لمحداثة ، وبذلؾ ينب ي القبو  قسري ، ليذا

ألننا ال نمتمؾ التحديث  الموازي لو ، ولكف ىذا ال يعني القبوؿ ليس لدينا أي خيار آخر،
بو بصي ة التبعية والتقميد األعم  ، وأنما نتحاور معو اف لـ نقؿ ينب ي اف نتفاعؿ معو 

 والتقدـ الخاص بنا .حت  تحقيؽ التحرر والنمو 
مف ىذا المنطمؽ ػ  فإف إشكالية بناء اإلنساف مف جديد تقترف بإشكالية بناء الدولة مف 
جديد ايضًا ، ولكف ما ىوية ىذه الدولة ؟ أىي دولة عممانية ديمقراطية أـ دولة عممانية 

 اير ديمقراطية ؟
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فاف ىذه الفكرة تعني عدـ  (ال  فكرة التعددية )الميبرالية إف كاف عم  الدولة اف تستند
انحياز الدولة ال  أي نسؽ مف العقا د ، واف كانت اير ذلؾ ، فاف عم  الدولة اف تكوف 

 ديمقراطية ، بمعن  اف ترع  التعددية لبناء مجتمت الحريات في مقابؿ بناء المصالح .
ي صحيح اف العممانية شرط ضروري لتحقيؽ الديمقراطية كممارسة دستورية وسياسية ف

حاؿ وجود أكثر مف أثنية ، وبذا عم  الدولة اف تدع الحرية لمفرد في اختيار ما يؤمف بو 
مف قيـ ومفاىيـ إنسانية ، وال خبلؼ عم  مف يقدـ الحؽ عم  الخير ، والقانوف عم  
 المبادئ ، ألف دولة الحؽ والقانوف تمتد أفقيا وعموديًا في الموازنة بيف الفرد والمجتمت .
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 الثقافة والتنمية
 والموجة الثالثة من الديمقراطية

 
 
 
 
 
 

تعد التنمية ػ أوربية أو اربية في بمداف العالـ الثالث ، وخاصة بعد االىتماـ  لم        
بالعوامؿ الثقافية في التنمية الوطنية ، ليذا أخذت الخبلفات الثقافية تتضاءؿ مت تطور 

ًا ما سبب نمو بعض البمداف بشكؿ أسرع مف بمداف أخر المجتمت في الدولة الحديثة ، إذ
؟  ومـ تنطمؽ التنمية ؟ ولمف تتوجو ؟  ال  الداخؿ أـ ال   الخارج ؟ ولماذا ينب ي اف 

 نتعامؿ مت السياسة مف حيث ىي سياسة وليست ديانة ؟
فية ل رض المبلحظة ، يمكف معاينة العوامؿ الثقافية وكيؼ تتعايش فييا االختبلفات الثقا

في التنمية الوطنية في بعض بمداف العالـ  الثالث ، التي كانت فييا ) المواطنة ( أساس 
 التحديث :

ا دونما تفريط استطاعت ماليزيا التوفيؽ بيف استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطويرى
      المبلي  ، فالمجتمت الماليزي يتكوف مف ثبلثة مكونات عرقية :بالخصا ص الثقافية

%( وىـ ال يشكموف  ٓ٘%( والمسمموف ) ٜ%( والينود )  ٕٖ) %( والصينيوف ٜٗ) 
 ال البية .

( ، وتتعّدد فييا األدياف : الشمانية ن  مستوى بكثير مف مستوى السودافكانت كوريا ) أد
والبوذية والطاوية والكونفوشيوسية ثـ عرفت كوريا المسيحية ثـ اإلسبلـ ، وتحتؿ كوريا 
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ي الصناعة العالمية الحديثة ، حت  صارت أنموذجيا لبلقتصاد الحر في مرتبة متقدمة ف
 العالـ .

فية الثالثة ( فقد نجحت في تجاوز) خط الفقر أما اليند التي ينعتيا البعض بػػ ) دولة األل
، وحققت بذلؾ نموذج النيضة البشرية ، ( ال  مستوى االكتفاء الذاتيوالتبعية االقتصادية
الفسيفساء الممونة مف الشعوب واألعراؽ والثقافات والطوا ؼ الدينية ،  ىذا عم  الراـ مف

 % ( والسيخ  ٖ,ٕ%( والمسيحيوف )  ٕٔ) % ( والمسمموف  ٕٛيندوس ) آذ يشكؿ ال
 % ( . ٗ% ( والبوذيوف ) ٕ) 
كيؼ واجيت ىذه البمداف العالمثالثية ) الموجة الثالثة مف الديمقرلطية ( ؟ وما طبيعة  ذاً إ

العبلقة  المتبادلة بيف التطور االقتصادي والديمقراطية ؟ وكيؼ توافقت الخبلفات  منطؽ
الثقافية في التنمية الوطنية ؟ وكيؼ تحولت األسس الثقافية ال  قاعدة انطبلؽ لمتقدـ 

 العممي والتكنولوجي ؟
اـ إزاء ذلؾ : ما تذثير الخبلفات الثقافية في التنمية الوطنية لمعراؽ ؟ أتكوف معوقة 

 محركة لمتقدـ ؟
تمػػت ف التحػػوؿ نحػػو مجتمػػت الديمقراطيػػة والتنميػػة والتقػػدـ ) بمػػا فػػي ذلػػؾ التحػػوؿ مػػف المجإ

، ي وجػػػػػود نظػػػػػاـ سياسػػػػػي وقػػػػػانوني مسػػػػػتقر( يسػػػػػتدعالزراعػػػػػي الػػػػػ  المجتمػػػػػت الصػػػػػناعي
ومؤسسػػػػات اقتصػػػػادية وسياسػػػػية ال تتػػػػدخؿ فػػػػي المطاليػػػػب األخبلقيػػػػة لبلتجاىػػػػات الدينيػػػػة 

 التقميدية .
لموجة الثالثة لمديمقراطية ينب ي أف ال تفقد الثقافة الحرية والتنوع والتعدد ، وبخاصػة ومت ا

 حرية االختيار في التعبير والمعتقد .
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 الحداثة
شكالية تحديث البنيات االجتماعية  وا 

 
 
 
 
 

يمكف فيـ الحداثة ) بوصفيا رؤية فمسفية حضارية لمحياة ( مف دوف تراكـ  ال        
قبلني نقدي . وَمف لـ يتكوف لديو ىذا الفيـ او التصور ، فمف البداىة إف يقؼ معرفي ع

ضد ذلؾ !! وبخاصة اف األنساؽ المييمنة في عبلقاتنا االجتماعية لـ تخرج بعد ػ عف 
 إطار : األبوية واإلقطاعية والطبقية والجنسية .

ذا كانت العممانية مف اىـ مظاىر الحداثة والتحديث ، فاف ىناؾ مف انطمؽ مف فيـ  وا 
( في حيف يمتمؾ الديف فصؿ الديف عف الدولةخاطئ ليا ، وكذف حؿ المشكمة رىف ب )

 تذثيره الفاعؿ في أكثرالمؤسسات عممانية في المجتمت ال ربي .
وقد تولدت ىذه االزدواجية بيف مف يريد استيعاب معطيات الحداثة ال ربية وىو يعيش 

 والتقميدية في آف واحد . أنماط الحياة البلىوتية القديمة
اف درجة قبوؿ مجتمعنا بالحداثة والتحديث أمر صعب ومعقد وشا ؾ ، وتمؾ ػ باعتقادي ػ 
إشكالية معاصرة في حياتنا االجتماعية ، بمعن  اف ىناؾ تعارضًا شديدًا بيف مف يؤثر 

الحداثة العودة ال  األصوؿ والتمسؾ بالتراث مف دوف رؤية نقدية لو وبيف مف يتطمت ال  
والرابة في التحديث ، مف دوف فاعمية اجتماعية ، مما يفضي ال  عدـ االنسجاـ بيف 

 نسؽ القيـ العربية ونسؽ القيـ ال ربية .
إذا ىؿ بإمكاننا اف نتخط  القيـ القارة واليقينيات الثابتة بذنساؽ جديدة مف القيـ المعرفية 

 روج عف الخط االستتباعي المستقيـ ؟المت يرة مت إيقاع العالـ المت ير ، ومف ثـ الخ
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إنني ال اشؾ في إمكانية تحديث بنياتنا االجتماعية ، ولكف اذا كاف بإمكاف المعرفة اف 
ـَ ال نتمثؿ المعرفة سموكيًا في االستجابة ليذا التحدي بيف  تكوف أىـ أدوات التحدي ، فِم

 التفكير بالحداثة والسموؾ المناقض ليا ؟
واجية بيف التفكير بالحداثة والسموؾ التقميدي ػ ال بد مف تجاوز ىذا ولمواجية ىذه االزد

التناقض السمبي بسياؽ دا ري يبدأ مف حيث ينتيي بالتوافؽ بيف الذات وذاتيا االجتماعية 
. 
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 العولمة البديمة
 ىل العالم بحاجة الى صياغة جديدة ؟

 
 
 
 
 
 

لـ ، ليس ألف ال رب متعدد األقطاب بيذا المفيوـ العولمة واحدة في العا ليست       
ألف النظاـ العالمي الجديد منقسـ عم  ذاتو ، فالعولمة  ، وأنماتبسيطي لج رافيا العولمةال

نتاج ثورة تكنولوجية كبرى لعالـ متعدد المراكز ، اير اف أمريكا تمثؿ النموذج الذي 
 .كرية او ما يسم  بػػ )عسكرة العولمة(ة بالقوة العسيمتمؾ خاصية القدرة عم  نشر العولم

وبإزاء ىذه العولمة : ىؿ ىناؾ عولمة بديمة ؟ اذا ما طبيعة ىذه العولمة الجديدة ؟ ومف 
ـ  تشكمت ؟  أيف انطمقت ؟ وِم

بدأت العولمة البديمة بعد مظاىرات سياتؿ في أمريكا وجنوه في ايطاليا ضد اجتماع 
رىاصات األول  أسيـ فييا المفكر بييار بورديو  منظمة التجارة العالمية ، ولكف اإل

وجريدة  ) لوموند ديبموماتيؾ ( وأحداث االضطراب العاـ في فرنسا أواسط التسعينيات ، 
( ة دوؿ جنوب أسيا في )كوااللمبورثـ تبمورت أكثر بعد القمة الحادية عشر لرابط

اف واليند مت دوؿ لصيف والياب، وقد شاركت فييا إ٘ٓٓعاصمة ماليزيا أواخر عاـ 
محور الصراع األسيوي  ، تسع  ال  التحرر مف الييمنة األمريكية ، وكاف االقتصادأخر

، ليذا تعد قمة كوااللمبور نقطة انطبلؽ في التذسيس لعالـ جديد وبخاصة في / األمريكي
 إنشاء سوؽ موّحدة عم  نمط السوؽ األوربية .
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الحركات والتيارات اإلسبلمية والعممانية  وعم  الراـ مف األرضية اليجينة التي جمعت
      ( فاف الدعوة ال  )مناىضة العولمةوالشيوعية في المنتدى األوربي الرابت في أثينا ، 

( كانت األساس في النظر ال  الميبرالية بوصفيا رأسمالية ناتجة عف بػ )العولمة البديمة
 أعم  مرحمة مف مراحؿ االمبريالية .

دد مراكز الثقافة والتكنولوجيا واالتصاالت والمعمومات مف جية ، ولكؿ ذلؾ فاف تع
وتنامي القوى الجديدة كالصيف والياباف واليند مف جية أخرى ، سيؤدي ال  تقويض 
 مركزية القطب الواحد ، وبداىة اف يؤدي ذلؾ ال  صيااة عالـ جديد متوازف ونظيؼ .
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 دكتاتورية الرمز الطوطمي
 ة أوديب()عقد

 
 
 
 
 
 

نمػػػا ىنػػػاؾ قصػػػة سػػػوفوكميس عػػػف وديػػػبأأسػػػطورة اسػػػميا )أسػػػطورة  وجكككدالت        ( وا 
( لجػيمس فريػزر بتصػحيح خطػذ أسػطورة ذا يكسر بيتر مونز )ال صف الػذىبيوديب ، ىكأ

 .وديب(أنسخة استق  فرويد )عقدة اوديب بنسخة سوفوكميس ، ومف ىذه ال
و قتؿ في شارة عرضية ألوديب المحارب ، تقوؿ ان( سوى إ)اإللياذةواف كاف ال يوجد في 

 ( قامت بتوسيت ىذه القصة ، إذ يواصؿفإف )األوديسة ،ارض المعركة ودفف فييا 
( عم  الراـ مف اف اإللية أبانت لو كيؼ تزوج مف اوديب الحكـ بعد وفاة ) جوكاستا

 أمو بعد اف قتؿ أبيو .
تامة ( إذ يتحوؿ  حوؿ ال  تراجيدياولكف في ) معالجة اسخيموس تكبر الصورة ، وتت

) وىذا ما يعنينا منيا ( ال  عقدة نفسية ذات داؿ مدرؾ ) كيؼ ىو ابف البلوعي ألوديب
    زوجتو وقاتؿ ابيو ؟( ومف ىنا يبدأ زمف األب الطوطمي مف حيث ينتيي عند فرويد 

 .بػػ ) الطوطـ والتابو(
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( عند فرويد ػ كانت حكاية أصبًل في إذًا فرضنا األوؿ يقـو عم  اف ) أسطورة اوديب 
أوؿ اكتشاؼ لمذات أفض  ال  معرفة ىذه  -األساس ، ولكف ىؿ كانت حكاية اوديب 

 الذات ؟
، إذا إنا موجود ( ترتبط الذات بالموضوع ، وىذه الثنا ية وفي مقولة ديكارت ) إنا أفكر

ركية البلوعي ( محور حٓ٘ٙٔػ ٜٙ٘ٔت ذييا نزعة الشؾ . واف كانت مقولة ديكارت )
( ، لـ تنجح راـ تمسكيا بػػ ) مركزية البلوعي( فإف الفرويدية ، ٜٖٜٔػ ٙ٘ٛٔلفرويد )

في تجريد األنا مف ىيمنة العقؿ المتسمطف ، اير أنيا خمخمت النسؽ العقبلني الواقعي 
 ليا بصي ة االنشطار عم  وحدتيا ، مما أفقدتيا المركز الذي تدور مف حولو .

( بالتذمؿ الفمسفي في زج التحميؿ النفسي) االكمينيكياني يقـو عم  اف مإذًا فرضنا الث
النظر ال  البلوعي استدع  إزاحة الذات عف المركز، ولكف ىؿ كانت الذات المزاحة 

 عف المركز أوؿ تحوؿ باتجاه إحبلؿ بنية المركز .
طبيعػي  ( ما ىوٖٜٛٔ -ٜ٘ٛٔ) يوف ، ومنيـ آدموف ىوسرؿكما أزاح الفبلسفة الظاىرات

ذا كػػاف المتعػػالي ، عمػػ   بمػػا ىػػو متعػػاؿ ، كػػي يؤكػػدوا ) عػػدـ كفايػػة النزعػػة الطبيعيػػة ( وا 
وفػػؽ اسػػػتخداـ جػػػاف بياجيػػػو ليػػػذا المصػػػطمح ، ىػػػو مػػا يػػػذتي فػػػي المعرفػػػة مػػػف البنػػػ  التػػػي 

 تنشاىا الذات ) ال ( مف الموضوع ، فذيف اذا يكمف خطر النزعة الطبيعية ؟
ذات ال  اف عمـ النفس عمـ طبيعي ، ولكف ىؿ ترتد أفعاؿ الإذًا يقـو فرضنا الثالث عم  
: ىؿ تفسر عمـو الطبيعة اإلنساف واإلنساف يفسرػ بدوره ػ عموـ أفعاؿ مادية ؟ بمعن  أخر

 الطبيعة ؟
وقد حدد ماركس العبلقة بيف العمـو الطبيعية واإلنساف ، واعتبر كبل منيما أساس وجود 

( المحسوس بوصفو / االقتصاديالصناعيلعالـ)ابذلؾ مف طبيعة  األخر ، وانطمؽ
 المحرؾ األساسي لقوى اإلنساف الجوىرية .
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انطمؽ جورج بوليتزر في تقديـ فكرة  ٛٗٛٔومف نصوص ماركس المخطوطة عاـ 
الحياة بالمعن  اإلنساني  -الدراما بوصفيا موضوعًا لعمـ النفس ، ويقصد بػػ ) الدراما 

 لمكممة ( .
، أكػػػد ليفػػػي شػػػتراوس عمػػػػ   ر فيػػػو سػػػارتر وجػػػػود البلوعػػػي أصػػػبلً وفػػػي الوقػػػت الػػػذي أنكػػػ

البلوعي في تحميمو البنيوي النفسي ألبنية األسطورة ، اير اف ) عقػدة أوديػب ( لػـ تػتحكـ 
فػػي بنيويػػػة تحميمػػػو النفسػػػي، فػػػي حػػػيف انطمػػػؽ كػػؿ مػػػف جيػػػؿ ديمػػػوز وفمػػػيكس ايتػػػاري  فػػػي  

مػػف  أفكػػار جػػاؾ  ال كػػاف  فػػي (  ٕٜٚٔ -ديػػب : الرأسػػمالية والفصػػاـ كتػػاب ) نقػػيض او 
استبداؿ البلوعي بالم ة وتجاوزاه في آف واحد ، وذلػؾ بتػدمير العمميػة االوديبيػة ، وتحريػر 

 طاقة الفرد المكبوتة بالكبلـ والرابة في الثورة عم  دكتاتورية الرمز الطوطمي .
ة اوديب اذا بعد تخط ة أسطورة اوديب ، مرورًا بقتؿ األب الطوطمي وانتياء بنقض عقد

 ( في عمـ النفس ؟إبطاؿ مفعوؿ مركزية )عقدة أوديب أال ينب ي -
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 الطريق الثالث
 بين االشتركية والرأسمالية

 
 
 
 
 
 

 الشااؿ المركزي لنا في الطور الثالث مف الرأسمالية : لعل       
حشة ( عف ثوابتيا ىؿ ستتخم  الميبرالية الجديدة ، التي وصفيا بورديو بػ ) الميبرالية المتو 

اريديولوجية الرأسمالية ؟ وىؿ ستدفت أزمات النظاـ الرأسمالي ال  إختيار الطريؽ الثالث 
 أو الوسط بيف االشتراكية والديمقراطية ؟

(  arguis childلقد طرح فكرة الطريؽ الثالث .. الكاتب السويدي ) أركيز شايمد ػ 
ة االقتصادية واالشتراكية الماركسية بصي ة ، وفييا جمت بيف مفيومي الميبراليٖٜٙٔعاـ 

المزج بيف البنية الرأسمالية لمسوؽ الحّرة والسياؽ الكبلسيكي لمفيومات األمة والتنمية 
 والتضامف االجتماعي .

ًً مّعيناً  مف الدولة ، تتبن  فيو كيفية  ولكف أرضنة ىذه النظرية ػ عمميًا ػ تستدعي نمطاً 
اراتو في التنمية االجتماعية خاصة ، وكيفية عمؿ الموازنة تسيير االقتصاد ومراقبة مس

بيف متطمبات التنافس االقتصادي وحاجات الرفاه االجتماعية ، وكيفية استثمار الموارد 
الناجمة عف الخصخصة االقتصادية لصالح البنية االجتماعية ، وبذا ظيرت فكرة 

 الطريؽ الثالث أو الوسط نتيجة عوامؿ عدة ، منيا :
ىيمنة  /مة االشتراكية لبلتحاد السوفياتيتبلؿ توازف القوى النات  عف انييار المنظو اخ

 / تنامي الوعي السياسي بخطورة سياسات الجات :القطبية األحادية ألميركا
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"  ٚٚ" ديدة/ إنكفاء حركة عدـ االنحياز/ تفكؾ مجموعة الػ الدوؿ الصناعية ارسيوية الج
 ." دولة  ٘ٔحت  تقّمصت ال  " 

واقترف ظيور الطريؽ الثالث بتنامي ) الوسط الجديد ( مف االحزاب والحركات اليسػارية ، 
كاألحزاب المسيحية الديمقراطية في إيطاليا والفاتيكاف ، والحػزب الػديمقراطي فػي ألمانيػا ، 

ب والحػػػزب االشػػػتراكي فػػػي فرنسػػػا ، وحػػػزب العمػػػاؿ فػػػي إنكمتػػػرا ، وقػػػد قػػػّدمت ىػػػذه األحػػػزا
المرأة والبي ػػػػػػػػػػػػػػػة ودولػػػػػػػػػػػػػػػة الرفػػػػػػػػػػػػػػػاه .                        حقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: ات جديػػػػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػػػػيوالحركػػػػػػػػػػػػػػػات تصػػػػػػػػػػػػػػػور 

إذاً  مفيـو الطريؽ الثالث إنبن  عم  فكرة تحرير االقتصاد مػف آيػديولوجيا السػوؽ ، ومػف 
ثـ نقؿ االقتصػاد الػ  مسػؤولية الدولػة ، لكػي تمػارس دورىػا المركػزي فػي توجيػو االقتصػاد 

 شرط اف تكوف ىذه الدولة ػ دولة مؤسسات  ومجتمت مدني .نحو األىداؼ االجتماعية ، 
 ولكف ىؿ الطريؽ الثالث ممكنا مف دوف تطور رأسمالي ؟

 ذلؾ ىو الوجو ارخر مف الشااؿ المركزي لنا !!
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 الدولة الذكية
 
 
 
 
 
 

، ونحف ندرؾ تماماً  اننا نعيش وسط (أف نتداوؿ مفيـو )الدولة الذكية آثرنا      
تخمؼ سياسي مطبؽ ، فالدولة الحاممة لآليديولوجية ػ دولة اير ذكية في عصرنياية 
       اريديولوجيات ، أي دولة فاشمة نزعت عنيا اخبلقيات الت يير، مما تطورت نحو 

( واحتكار القوة ، ولـ تتطورنحو دولة المواطنة والمدنية والتنميية FORCE  -االكراه  )
 ة .والديمقراطية السياسي

إذًا مفيوـ الدولة الذكية ينقض مفيوـ دولة االكراه والعنؼ واالستبداد الشمولي بتوحيد 
 اليوية والتعددية ونظاـ الحريات السياسية ضمف إطاراستراتيجية واحدة .

وبذا فالدولة الذكية ػ دولة متعددة المياـ والوظا ؼ في كيفية : إدارة الثروات الوطنية 
وطني في تنمية الرفاه االجتماعي واستخداـ المعرفة والتقنية في واستثمار الرأسماؿ ال

تحديث البنيات التحتانية واختزاؿ الزماف والمكاف في وسا ؿ االتصاالت والمعمومات ، 
وذلؾ بما ينسجـ وقوانيف تطورحركة العصر ومت يرات العالـ ومتطمبات المجتمت 

 االساسية .
  Hard  powerم  المزج بيف القوة المادية ػ وتكمف قوة الدولة الذكية في القدرة ع

عبر استراتيجية عميا لتحقيؽ المصالح الوطنية ، بما في   soft  pwerوالقوة الناعمة ػ 
 ذلؾ استخداـ الوسا ؿ الدبموماسية مت وسا ؿ القوة الشرعية .

خدمات ليذا يستدعي التحوؿ مف الدولة التقميدية ال  الدولة الذكية ػ الكيفية في تطورال
عم  وفؽ مجتمت معرفي يستند ال  نظاـ معموماتي ، وخاصة في كيفية بناء نظاـ أمني 
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   soft  securityواألمف الناعـ ػ   Hard  securityقا ـ عم  مزج األمف الصمب ػ 
 لحماية الفرد والمجتمت مف المخاطر القا مة المحتممة .
مة ، فما أسباب فشؿ التحوؿ نحو واف كانت الدولة تمتمؾ امكانات بشرية ومادية ىا 

 الدولة الذكية ؟
ىناؾ تخمؼ سياسي ناجـ عف تخمؼ بنية المجتمت ذاتو ، واضمحبلؿ الثقافة السياسية 
واختبلؿ النظاـ الذىني لمدولة وانييار مشاريت التنمية والحاؽ االقتصاد الوطني بالتبعية 

انات الدولة في التحّوؿ نحو الدوؿ والمديونية الخارجية ، األمر الذي أّدى ال  اىدار امك
 الذكية .

 
قراط ( ، وقبؿ  -وبناء دولة المؤسسات بذفؽ ) تكنو إذًا ينب ي ت يير الحوكمة السياسية ،

ذلؾ تنش ة قاعدة مجتمعية حاضنة لمحداثة السياسية في كيفية تثمير امكانات االقتصاد 
اّل فيؿ مف سبيؿ  آخر لمخروج مف دوامة التخمؼ الوطني في مذسسة الدولة الحديثة ، وا 

 السياسي ؟ !!
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 النخبة السياسية ..
 والديانات االخالقية المنزوعة من السياسة

 
 
 
 
 

، ع الػػػديانات االخبلقيػػػة مػػػف السياسػػػةسياسػػػة مػػػا بعػػػد الحداثػػػة الػػػ  نػػػز  تجيكككتإ        
بآليػػػات فانتجػػػت ىػػػذه السياسػػػة رسػػػمبلت سياسػػػية ، منيػػػا : تجريػػػؼ االقتصػػػادات الوطنيػػػة 

، حتػػػػػ  ألحقػػػػػػت يػػػػػة االجنبيػػػػػة لصػػػػػندوؽ النقػػػػػد الػػػػػدوليقتصػػػػػاد السػػػػػوؽ والتبعيػػػػػة والمديونإ
المجتمعات النامية بالنموذج الرأسمالي السا ر نحػو الديمقراطيػة السياسػية فػي ترسػيس قػيـ 
االسػػتيبلؾ مػػف دوف عوامػػؿ سػػاندة مػػف االنتػػاج ، حتػػ  أفضػػ  سػػوؽ االسػػتيبلؾ واالنفػػاؽ 

ساد الذي افض  بدوره الػ  الكفػاؼ الػذي يجعػؿ مػف الدولػة عػاجزة كذلؾ ال  التضخـ والك
 عف توفير حاجات المجتمت االساسية  .

وقبػػػؿ ذلػػػؾ أّدى انييػػػار دولػػػة الرفػػػاة فػػػي ال ػػػرب ، وانييػػػار التنميػػػة فػػػي العػػػالـ الثالػػػث الػػػ  
انييػػار المشػػروع السياسػػي لمتنميػػة البشػػرية ، وخاصػػة بعػػد انييػػار المشػػروع ) الفػػوردي ( ، 

مي ػػدت ىػػذه االنييػػارات المتدّرجػػة الػػ  مخػػاطر شػػت  : الفوضػػ  والتفكػػؾ والخػػراب ،  ممػػا
وىي مظاىر ناجمة عف حروب وأزمات ومجاعات مبرمجة في مصنت الرأسمالية الجديػدة 

. 
واف كاف االستقرار االقتصادي اساس ضروري لتحقيؽ الديمقراطية ، فاننا نبلحظ باف 

دوف قاعدة مجتمعية ، وأكثر ىشاشة منيا ثقافة النخبة ىذه الديمقراطية ىشة ، النيا مف 
اّل كيؼ يتجوىو الرأسماؿ السياسي ليذه النخبة  السياسية التي تمثؿ ىذه الديمقراطية ، وا 

 مف دوف ثقافة سياسية ؟!



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

87 

ليذا أخذت شعوب العالـ الثالث تتجو نحو الشؾ واالرتياب بسموؾ النخبة السياسية 
النخبة التمتمؾ رؤية سياسية واضحة لممستقبؿ فحسب ،  الحاكمة ليا ، ليس الف ىذه

وانما تّحولت ال  عا ؽ سياسي في طريؽ بناء الدولة الديمقراطية المدنية ، ألنيا ليست 
 مؤىمة لقيادة حركة التحوؿ السياسي باالتجاه الصحيح والواقعي .

ممة العمـ ونبلحظ أيضًا بذف النخبة السياسية في العالـ الثالث خاصة ، ليس مف ح
والعقيدة والخصاصة ، ألنيا التممؾ سوى " المكانة " المكتسبة مف الييمنة والمشيخة 

 واالقطاع  والسمطة .
إذًا نحف ازاء نخبة التفقو قواعد العمؿ الديمقراطي ، واف بدت خادعة عم  صعيد 
الخطاب السياسي ، النيا لـ تتعمـ مف تجارب الشعوب ، ليذا لـ تكسب شعوبيا ال  
جانبيا في المحظات الصعبة ، وبذا فيي بحاجة ال  اصبلح ما افسدتو في ادارة السياسة 

. 
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 الدولة ..
 والثقوب السوداء

 
 
 
 
 

كاف التكتيؾ في خدمة االستراتيجية ، واالستراتيجية في خدمة اريديولوجية ،  إن        
والشعب كذلؾ ال  مخاطر التيديد فاف ىذه اريديولوجية تستدعي في حاؿ تعّرض الدولة 

المحتممة ، أف تكوف اداة في خدمة السياسة ، وخاصة في كيفية التعامؿ مت الخصـ 
 السياسي المعارض مف الداخؿ .

 
ف كانت التعب ة في خدمة العقيدة ، والعقيدة في خدمة الَسوؽ العاـ ، فاف السوؽ العاـ  وا 

ل  مخاطر التيديد المحتممة ، أف يكوف يستدعي في حاؿ تّعرض الدولة والشعب كذلؾ ا
لمدفاع ( أكثر قدرة عم  االنتقاؿ مف مرحمة الدفاع ال  اليجوـ ) بوصفو أفضؿ وسيمة 

  ، وخاصة في كيفية التعامؿ مت العدو الحقيقي القادـ مف عف الدولة والشعب معا ً 
 الخارج .

ف  ف إي لمدولػػػػة ، فػػػػالعمػػػػؽ السياسػػػػي والسػػػػوق -كػػػػاف الشػػػػعب يمثػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذيف الحػػػػاليف وا 
اريديولوجيػػػػة السياسػػػػية والعقيػػػػدة العسػػػػكرية ال يتعارضػػػػاف فػػػػي مواجيػػػػة مخػػػػاطر التيديػػػػد 

 .تممة ، ومنيا باألخص ) االرىاب(المح
ولكف ازاء االرىاب البلمر ي الذي نزع ) طاقية االخفاء ( ، وانتقؿ ال  مرحمة االنكشاؼ 

ة السياسية لمدولة أف تقـو بوظيفة الظيوري ، فإف ىذه المرحمة تستدعي مف اريديولوجي
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التمييز بيف الخصـو واالعداء ، بما في ذلؾ تحييد ) المنطقة الرمادية ( الفاصمة بينيما 
 ، وتشخيص الداخؿ إلييا والخارج منيا ، لتجنب سوء الخمط العشوا ي بينيما .

 ليذا فاف مف أسباب أخفاؽ أية دولة في مواجية االرىاب :
 فوؽ الشعب ف تكوف الدولةأ •
 )عم  البصيرة( بيف المعارضة السياسية ليا والجماعات ف تكوف الدولة مصابة بػأ •

 المسمحة الخارجة عمييا .       
 ف تكوف الدولة ػ دولة رعاية وليس دولة مواطنة .أ •

، ليس المناطؽ التي تكوف فييا سيطرة السوداء التي يدخؿ منيا االرىاب ف الثقوبإوبذا ف
كمبلذ آمف يتيح ليا ا بة ، حت  ولوكانت ىذه المناطؽ مبذرة بالثقوب السوداء الدولة ا

، وانما ىناؾ عوامؿ محركة دافعة لبلرىاب المتماىي / المتداخؿ مت العنؼ الوجود ارمف
د ، التمييز ، السياسي ، منيا : البلمساواة ، الصراع اإلثني ، عدـ تكافؤ الفرص ، الفسا

 ستبداد الشمولي .، االاالقصاء ، التيميش
كما اف الثقوب السوداء التي يدخؿ منيا االرىاب ال  مفاصؿ الدولة والشعب ، ليست 
مبلزمة لمدوؿ الفاشمة ، وانما مبلزمة حت  لمدوؿ المتقدمة ، ألف االرىاب القاعدة لو ، 

 حيث بامكانو اف يخترؽ سيادة أية دولة في العالـ .
ة السياسية لمدولة بموازاة العمؽ السوقي لمشعب ، قبؿ إذًا ينب ي اف تتحّرؾ اريديولوجي

 ف تصؿ مخاطر التيديد المحتممة ػ الدرجة الحرجة .أ
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 في النقد الثقافي
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 ماسببية
 خفاق المشروع االسالمي في العراقإ

 
 
 
 
 
 

متعاقبػة فػي كرد فعؿ عم  بنيات االستبداد النشذت االحزاب والحركات الدينية  ىل      
ًً مػػػػػف اشػػػػػكاؿ التنػػػػػوير تػػػػػاريخ العػػػػػراؽ السياسػػػػػي ؟ واف كانػػػػػت كػػػػػذلؾ ، فيػػػػػؿ تمثػػػػػؿ شػػػػػكبًل

 االسبلمي ؟
ف ا  العراؽ ؟ و  خفاؽ مشروعيا االسبلمي السياسي فيإف كانت اير ذلؾ ، فما سببية ا  و 

تماما بنيات االستبداد  قد زحزحتلحرية والديمقراطية والمواطنة( ا)كانت بنيات التحرر
عم  ارض الواقت ، فإف ىذه االحزاب والحركات بقيت محكومة بتبعية القطيعة التي 

 مازالت مستمرة بيف االسبلـ والحداثة .
صحيح اف ىذه االحزاب والحركات ترفض الحداثة إلرتباطيا بال رب الرأسمالي والعولمة 

يؿ او مواز لمحداثة ، وبخاصة اف الديف ، ولكنيا لـ تقّدـ أي انموذج اسبلمي تنويري بد
في منظورىا السياسي لـ يتبمور بااليماف المعقمف ، أي اف الديف لـ يتحّوؿ مف عامؿ 

 اياب مستبد بالعقؿ ال  عامؿ يقظة ومحّرؾ نيضة  لمشروع اسبلمي عقبلني جديد .
و المجتمت ف يتقاطت المشروع االسبلمي السياسي مت توجّ أ، ومف الطبيعي في ىذه الحاؿ

ف المدنية فكرة جديدة نما ألا  ف المجتمت لـ يبمغ درجة المدنية بعد ، و المدني ، ليس أل
فض  المشروع االسبلمي السياسي ال  أبحاجة ال  عوامؿ إنبات في الديف ، وبذا 

 العنؼ حينًا والعنؼ المسّمح حينًا آخر.
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ب والحركات الدينية ه االحزاإذًا فما تعميؿ سببية إخفاؽ المشروع االسبلمي السياسي ليذ
أىو إخفاؽ ناجـ عف دواما ية قا مة بذاتيا الدينية ولذاتيا السياسية  أـ ىو في العراؽ ؟ 

إخفاؽ ناجـ عف قطيعة معرفية بيف اسبلميا السياسي والحداثة الفكرية أـ ىو إخفاؽ 
 ناجـ عف استخداـ الديف كآيديولوجية وليس كرؤيا لمعالـ ؟

بينيا اب والحركات الدينية عم  ذاتيا مف الداخؿ ، وتدىور الحوار فيما اف انقساـ االحز 
مف أىـ سمات تشظي مشروعيا االسبلمي وتفكؾ اطاره  –، وتصّدع بنياتيا السياسية

 السياسي .
اليمكف ليذه االحزاب والحركات الدينية إنتاج مشروع اسبلمي سياسي  -زاء ذلؾ كموا  و 

 .والسياسيةنقدية عقبلنية  لتحديث بنيتيا الدينية مف دوف إستبناء منظومة معرفية 
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 الدولة الفاشمة
 
 
 
 
 

" لمؤلفيف اكاديمييف كتاب عنوانو " لماذا تفشؿ الدوؿ في امريكا صدر        
اقتصادييف ىما : البروفيسور اسموجمي والبرفيسور جيمس روبنسوف ، ومف اىـ االس مة 

" : ىؿ التخمؼ مشكمة ثقافية أو ؽ نظرية " الحتـ الج رافيعم  وف التي طرحيا الكتاب
 مشكمة مناخية ؟ وىؿ لمج رافيا والمناخ تذثير في تحديد الحالة االقتصادية لمدوؿ ؟

واف كّنا نرى باف عامؿ قيادة الدولة وكيفية ادارة االزمات في البمداف العا مة عم  ثروات 
خ ، فما تعميؿ تقدـ دوؿ الشماؿ وتخمؼ دوؿ وطنية أكثر تذثيراً  مف الج رافيا والمنا

 الجنوب ؟
طس ػ يوليو ػ أا   foreign policyوفي الدراسة التي نشرتيا مجمة السياسة الخارجية 

 ( دولة إندرجت تحت ثبلث درجات مف الفشؿ ، وىي :ٓٙ، وردت اسماء ) ٕٕٔٓ
 الدولة ذات الدرجة الحرجة •
 الدولة ذات المرحمة الخطرة •
 ة ذات الوضعية الفاشمةالدول •

صدرت امريكا ال حة بالدوؿ الفاشمة في العالـ ، وقد عّدت الدوؿ العربية أوقبؿ ذلؾ ، 
 ." دوؿ مايسم  بػ " الربيت العربي واالسبلمية أكثر فشبلً  ، وخاصة

ف الشااؿ المركزي لنا : ما أسباب فشؿ ىذه إزاء التصنيفات المدرجة لمدوؿ الفاشمة ، فا  و 
 الدوؿ ؟

إف أكثر الدوؿ التي تّمر بمرحمة انتقالية تتعّرض ال  الفشؿ ، حيث تتنازع فييا طوا ؼ 
االدياف وفيدراليات االحزاب ، فتتعّرض فييا وحدة الج رافية الوطنية ال  تنازع إقميمي 
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ثني بحسب االنتماءات العرقية والديني ة والقبمية ، مما تؤدي ال  انقسامات ومناطقي وا 
 حادة وعميقة في الذات والمجتمت والدوؿ .

( التذثيرات السمبية لمديمقراطية التي ير التنمية التابت لبلمـ المتحدة) تقر وقد لخص
انتظمت بيا الدوؿ الفاشمة بػ : ارتفاع معدالت الفقر ، تدىور مستوى التعميـ / ارتفاع 

/ انعداـ العدالة االجتماعية بيف الدخؿ القومي لمفرد ت الوفياتالبطالة/ ارتفاع معدال
 وتوزيت الثروات   الوطنية .

ف كانت الديمقراطية قد فرضتيا الحرب العالمية الثانية ، فاف امريكا فرضت ىذه ا  و 
الديمقراطية عم  الشعوب االخرى بالقوة العسكرية المسمحة ، وفرضت مت ىذه 

والخصخصة ، مثمما جرى ذلؾ في البوسنة وكوسوفو والعراؽ  الديمقراطية السوؽ الحّرة
واف انستاف ، مما انتجت ىذه الديمقراطية دواًل فاشمة ، تحّكمت فييا عوامؿ التناحر 

 الطا في والبلمساواة والصراع السياسي عم  السمطة .
أوربا ، ولعؿ  أخطر ما أنتجتو ىذه الديمقراطية التي فرضتيا الحرب العالمية الثانية في 

ومف ثـ فرضيا الناتو بالحرب في كوسوفا وصربيا وبالتيمور ػ مجرد محميات ديمقراطية 
، ميّدت ال  االستعمار مف جديد ، اير اف ىذا االستعمار التقوـ بو دولة واحدة ، كما 
حدث مف قبؿ ، وانما تقـو بو قوى دولية أخرى بدوافت براماتية بذري ة تحرير الشعوب 

 االنظمة الدكتاتورية أواًل ، و" تمديف " ىذه الشعوب المتخمفة ثانيًا .المقيورة مف 
، ألف بالقوة المسمحة ، قد فشمت فعبل ً إذًا الدوؿ التي انتظمت بالديمقراطية المفروضة 

الديمقراطية في ىذه الدوؿ لـ تتجذر بج رافيا ىذه الدوؿ وبي تيا المناخية ؛ النيا ليس 
 ما أفضت ىذه الديمقراطية ال  دوامة مف الفوض  المدمرة .نتاج تحّوؿ طبيعي ليا ، م

وليذه الديمقراطية الممركزة بالقوة القطبية االحادية ػ التذثير السمبي عم  ىذه الدوؿ ، 
ألنيا تتبلعب بمقدراتيا السياسية واالقتصادية ، لتخميؽ حالة مف التوتر وعدـ االستقرار 

تفكيؾ نسيجيا االجتماعي ، ومف ثـ الحاقيا ، لوخمؽ ذرا ت لحروب اير مؤىمة ليا ،
 بتبعية المحميات الديمقراطية في المستقبؿ .
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 في نقد األمركة الثقافية
 
 
 
 
 
 

مة االمريكية عولمة البنية الفوقية لعبلقات االنتاج الرأسمالية ، اتجيت العول بعد        
ولمة تعني االمركة ، ( ، وبإمتبلؾ رأس الماؿ العالمي صارت العنحو ) رسممة العالـ

 ( .ي توماس فريدماف ) تساوي االمركةفالعولمة اليـو كما يؤكد الكاتب االمريك
ولتية لقيادة فكرة العولمة إذًا النخبة االمريكية تريد اف تكوف نخبة عالمية مافوؽ قومية ود

ف العولمة نتاج أعم  مراحؿ التطور التاريخي لمرأسمالية مابعد التصنيت أل ، ليس
التحديث االجتماعي ، وانما ألنيا رسممة لبلقتصاد العالمي كقوة واداة ىيمنة في تطبيت و 

 ثقافات الشعوب وتكريس االستتباع الحضاري لممركزة االمريكية بالقوة واالكراه .
واف كانت االمركة ثمرة لتطور قوى االنتاج الثقافية المريكا ، فاف االمركة الثقافية امتداد 

الي االحادي في صناعة الرأي العاـ ، وبخاصة في كيفية صوغ عناصر لمتوجو الرأسم
     االقناع بو وتصديقو ، ومف ثـ تسميعو بآيديولوجيا السوؽ ل رض االستيبلؾ  المحميا 

 العالمي .و 
 في كيفية تسويؽ االنماطالخبلقيات الرأسمالية).....( ليذا فالعولمة االمريكية اكثر تمثبلً 

الحرية والديمقراطية والخصخصة والحؽ والقانوف ونزع كار الثقافية )االجتماعية واالف
اّل فما دوافت االمركة في اضعاؼ  السبلح والتجارة الحرة ( ال  البمداف النامية والفقيرة ، وا 

 االنتماء الوطني واالرث التاريخي لمشعوب ؟
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او دولة  رفاه    وما تفسير اخبلقيات االمركة في ت يير دور الدولة مف دور دولة رعاية
او دولة  خدمات ال  دولة رسممة ترتبط بشركات متعدية لمحدود القومية  ومتعددة 

 الجنسيات ؟
 إذًا ألـ تتعارض البن  التحتانية ليذه البمداف مت البن  الفوقية لتوجيات االمركة الثقافية ؟

ي صناعة الرأي العاـ وعم  الراـ مف اف االمركة الثقافية تمتمؾ قواعد المعبة الرأسمالية ف
، بجماليات مسمعة ومعّدة لمتسويؽ االستيبلكي ، فاف اية ثقافة مف ثقافات الشعوب اير 
محّصنة ضد االختراؽ الثقافي ، ليذا نجحت العولمة في استبداؿ عبلقات الطبيعة 
االنسانية بعبلقات قوى االنتاج الرأسمالية ، ولكنيا لـ تنجح في تطبيت ثقافات الشعوب 

 المركة الثقافية .با
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 مابعد أزمة النظام المالي االمريكي :
 َمن يقود قاطرة النمو العالمي؟

 
 
 
 
 
 

المنّظر االميركي ايمانو يؿ تود في كتابو ) مابعد االمبراطورية : دراسة  تنبأ        
الذي يشكؿ  في تفكيؾ النظاـ االمريكي ( قبؿ عشر سنوات ، بإنييار االقتصاد االمريكي

، بداللة األزمة التي تعّرضت ليا المنظومة الرأسمالية في عصب الرأسماؿ العالمي
 امريكا وأوربا .

ة امريكيػػة فػػي وعمػػ  الػػراـ مػػف اف رؤيتػػو االسػػتراتيجية تقػػوؿ ) لػػف تكػػوف ىنػػاؾ  أمبراطوريػػ
ؿ تمثػؿ أولػ  تػداعيات االنييػار المفػاجْ  لمرأسػما ٕٛٓٓ( ، فػإف سػنة  ٕٓ٘ٓالعالـ سػنة 

االمريكػػػي العػػػالمي ، وبدايػػػة انحسػػػار اثػػػر الريػػػادة التاريخيػػػة المريكػػػا فػػػي اكتشػػػاؼ الػػػنفط 
( وانمػػا صػػارت امريكػػا بحاجػػة ) فعػػبلً وانتاجػػو ، لدرجػػة لػػـ يعػػد العػػالـ بحاجػػة الػػ  امريكػػا ، 

 استيبلكيا لمنفط ومصادر الطاقة اأُلخر  .ال  العالـ ، وذلؾ بسبب 
عف انييار النظاـ المالي االمريكي العالمي بنياية  إذاً ىؿ تشي ىذه االزمة الناجمة

الييمنة االمريكية عم  شؤوف العالـ ، وبداية االنتقاؿ مف عصر القطبية اأُلحادية ال  
 القطبية التعددية ؟

زمة التي تعّرضت ليا الرأسمالية في امريكا واوربا تشير ال  تحّوؿ جذري ف كانت األا  و 
عم  مستوى نقؿ مركز الثقؿ المالي مف ال رب ال   في االقتصاد العالمي ، وخاصة
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) السوؽ الحرة /  فكيؾ  نظاـ العولمة  االقتصادية أوراسيا الشرؽ ، فيؿ يؤدي ذلؾ ال  ت
 التجارة العالمية ( ، ومف  ثـ  إعادة  صيااة  النظاـ العالمي مف  جديد ؟

      لية لمعالـ ، فيؿ ستقود واف كاف العالـ لـ يعد بحاجة ال  امريكا لقيادة الرسممة الما
 ) الصيف واليند والبمداف المنتجة لمنفط ( قاطرة النمو العالمي ؟

زمة النظاـ المالي االمريكي عم  الحرب الباردة بيف روسيا وامريكا أثـ مادرجة إنعكاس 
حوؿ الج رافيا السياسية لجورجيا واوكرانيا والبمداف اأُلخر التي انفّكت بتفكؾ االتحاد 

 لسوفياتي اواًل ،  وعم   مستوى التوازف السترتيجي  بينيما  ثانيًا ؟ا
واف كانت ىذه االحتماالت المطروحة ذات طبيعة واقعية إفتراضية ، فإف امريكا في ازمة 
حقيقية ناجمة عف تفكؾ النظاـ االمريكي بسبب طبيعة النظاـ االقتصادي وزيادة االنفاؽ 

    راطية فييا وعسكرة الديمقراطية بالقوة المسمحة في العسكري والتحّوؿ السمبي لمديمق
 العالـ .
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 وجية نظرنا
 في المثاقفة االمريكية

 
 
 
 
 

ع يريػػػد اف ) اف اكػػػا ( كمػػػا زعػػػـ ريتشػػػارد نيكسػػػوف وحقػػػًا ) اف اع مػػػت امري ىكككل        
سػػػتانتية ىػػػي التػػػي ( ؟ والجػػػواب عمػػػ  ذلػػػؾ : نعػػػـ ، الف الطا فػػػة البروتتقػػػود امريكػػػا العػػػالـ

 صاات البنية التحتانية  لمثقافة االمريكية .
ف نػػػػتعمـ الديمقراطيػػػػة  بػػػػالقوة العسػػػػكرية ، فممػػػػاذا لػػػػـ نػػػػتعمـ كيفيػػػػة أرادت امريكػػػػا منػػػػا أف ا  و 

 االست ناء عنيا ؟
ثقافتنػػا مػػف وجيػػة  قػػد التسػػمح عسػػكرة الديمقراطيػػة عمػػ  الطريقػػة االمريكيػػة بػػذف ننظػػر الػػ 

ف يتخمّػػ  عػػف امريكػػا ، أقػػادر عمػػ   ف العػػالـإف الػػرأي العػػاـ يػػرى )نظػػر عراقيػػة ، ايػػر ا
 ولكف امريكا التريد اف تتخم  عف العالـ ( !!

 إذًا  مادرجة تحرر المجتمت  العراقي  مف آثار المحتؿ  بعد زواؿ االحتبلؿ االمريكي ؟
لذي تسّبب ( ابلؿ انتيجت اسموب ) اليدـ الخبلؽوبإزاء ىذه االشكالية ، فإف ثقافة االحت

، وقد تفضي المثاقفة االمريكية إذا مااستمر االحتبلؿ بصي ة لتصّدع االجتماعيبا
مر الذي يجعؿ السؤاؿ المركزي ) َمف ( ، األثقافة األنامحو)ديمقراطية ال  المحمية ال

كوف ؟ ( قا مًا عم  كيفية االنتقاؿ مف الوعي القا ـ ال  الوعي الممكف الموازي لموعي أ
 ي .الكولنيال
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نتاجو   ثـ ما الذي جعؿ امريكا تستورد النفط بكثافة ، وىي الرا دة في إكتشاؼ النفط وا 
 في العالـ ؟

والجواب : اف عولمة السوؽ االمريكية في العرض والطمب جزء مف مشروع المثاقفة 
االمريكية ، اير اف ىذه المثاقفة قا مة عم  احتبلؿ الج رافيا وتعويميا سياسيًا بصي ة 

اّل ما تعميؿ االمركة الثقافية محاي ثة الحتبلؿ اإلرث الجماعي ومحو ذاكرتو ثقافيًا ، وا 
 التي تتمظير في معايير الحروب الثقافية في العالـ .
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 العنف الديني وصناعة الفتوى
 

 
 
 
 
 

حزب  كاف العنؼ وسيمة لمتعبير عف فرض موقؼ سياسي أو وسيمة لتدمير نإ        
 كومة ، فيؿ يمتمؾ الشرعية الدينية سواء بالقياس أو االجتياد ؟أو ح

وقبؿ ذلؾ ألـ يستدع العنؼ تيمة االرىاب القديمة المتجددة عف انتشار االسبلـ بقوة 
 الحوار باسموب مدني متحّضر ؟المسمميف( في تمثؿ  تعبيرعف )عجزالسيؼ ك

و عنؼ ديني ذي طابت سياسي ذي طابت ديني أاف كاف العنؼ المسمح  خبلصة عنؼ و 
 سياسي ، إذًا مف أيف يستمد الدرجة القطعية في مشروعيتو السياسية والدينية ؟

    ( ، فػػإف ىػػذا النػػوع مػػف العنػػؼ لػػيس مػػف مػػف ) بػػاب االجتيػػادتمد  مرجعيتػػو واف كػػاف  يسػػ
 .) فقو الجياد(

 ( ، فإف ىذه المرجعية اير رشيدة .يستمد شرعيتو مف ) مرجعية دينية واف كاف
، فيؿ ىناؾ ا ليس ليا صمة بصناعة فتوى العنؼواف كانت المرجعية الدينية العمي

اّل فما سببية العنؼ في المشروع  مرجعيات أخر معنية بصناعة ىذه الفتوى ، وا 
 االسبلمي السياسي ؟



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

003 

واف كاف استخداـ العنؼ مشروعًا ضد اية بنية مف البنيات االستبدادية ، فما تعميؿ 
ة والسياسية ؼ بعد زواؿ سببية االستبداد في ظؿ التعددية اريديولوجيالمجوء ال  العن

 الدينية ؟لبلحزاب والحركات 
 ( الناتجة عف الديمقراطية ؟ية التعددية ) الحزبية والسياسيةثـ ألـ يتجاوز العنؼ المشروع

واف كاف اسبلـ اليـو ينقض العنؼ الديني ومحتواه السياسي ، فاف العنؼ نتاج تحّوؿ 
ّقد مف البنيات االستبدالية ال  البنيات الديمقراطية ، والبد اف يترافؽ مت ىذا التّحوؿ مع

تفّجر العنؼ الديني والسياسي ، ولكف ليس بالضرورة اف يدفت المجتمت في ىذه المرحمة 
 ال  المزيد مف التضحيات . –مف التحّوؿ 
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 االسالم
 واالسالم السياسي ) الراديكالي (

 
 

 
 
 

( مت نياية اريديولوجيات الحركات االسبلمية ) الراديكاليةظيور  تزامن          
االحادية الشمولية التي انيارت بانييار االيماف السياسي بيا ، وقد أخذت تحمي نفسيا 
بسياج العقيدة أو المذىب ) الدواما ي ( الم مؽ عم  ذاتو ، فقّدمت الفقو الديني بوصفو 

لمشريعة ، اي الشريعة التي تقفز فوؽ الواقت وتعمو عم  منطؽ تطور حركة بنية إطارية 
 التاريخ ، وبذا فقدت القدرة عم  االستجابة لمت ّيرات العصر وتحّوالت العالـ الكبرى .

( ، يتحػرؾ بػدوافت ؿ ىذه الحركػات الػ  )اسػبلـ سياسػيوبداىة اف يتحّوؿ االسبلـ مف خبل
لشػػػػعبية المقيػػػػورة نحػػػػو اليوتوبيػػػػات الدينيػػػػة المطمقػػػػة ، آيديولوجيػػػػة فػػػػي توجيػػػػو الطبقػػػػات ا

فاتجيػت نحػو انتػاج ) مفيػـو الرعيػة ( بػداًل مػف انتػاج مفيػـو الشػعب ، وأسػقطت ) مفيػـو 
الػدنيا ومفيػـو الشورى ( عم  مفيـو الديمقراطية و) مفيـو ارخروية ( عمػ  مفيػـو العمػـ ب

شػػدت بػػو ( ، ولعػػؿ أوؿ َمػػف استر يةعمػػ  ) مفيػػـو الفتوحػػات االسػػبلم () الحػػروب السياسػػية
 ( مف باكستاف .بي االعم  المودودي) اكاف ) سيد قطب ( مف مصر و

ولـ تكتِؼ ىذه الحركػات فػي أدينػة الػدنيا ، وانمػا راحػت تسػع  الػ  أسػممة الشػعب والدولػة 
والمجتمػت بػػػ ) القػػوة واالكػػراه ( لموصػوؿ الػػ  السػػمطة ، ولّمػػا وصػؿ بعضػػيا الػػ  السػػمطة ، 

ف التوفيػػػؽ بػػػيف الػػػديف والسياسػػػة ، لػػػيس بسػػػبب التعػػػارض القػػػا ـ بػػػيف المنطػػػؽ عجػػػزت عػػػ
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الػػداخمي لمنصػػػوص المذصػػػولة وموقعيػػػا مػػػف السػػياؽ التػػػاريخي ، واف كانػػػت تػػػدرؾ ذلػػػؾ ، 
ولكف بسبب الني  االسػبلموي الخطػي الكمػوني فػي فيػـ حركػة التػاريخ ، واف كانػت تػدرؾ 

   آخر .أيضًا بذف التاريخ يت ير ويتحّوؿ مف حاؿ ال
الكيفية في طرح الديمقراطية بذفؽ  -وما يعنينا مف ىذه الحركات االسبلمية الراديكالية 

محكـ اسبلموي عم  وفؽ مبدأ الشورى ، وراـ اف الشورى ) خصيصة اسبلمية مرادفة ل
رأي والمشورة ( ال تمثؿ سوى النخبة االسبلمية المعنية بال) الشورىالدستوري ( ، فانيا أي

( نقيض الديمقراطية التي تمثؿ االامبية مف الشعب ، وىنا يكمف ػ )الشورى، وبذا ف
التناقض بيف الديمقراطية والشورى ، ليس ألف االول  تنتمي ال  فضاء الحداثة ، والثانية 
تنتمي ال  فضاء القروف الوسط  ، وانما في اعادة انتاج النص بصي ة االحالة 

 ـ إسقاطو عم  نحو م اير لداللتو الزمنية .المعكوسة لداللتو االسبلمية ، ومف ث
صحيح اف االسبلـ ربط منذ البداية بيف الديف والسياسة ، ولكنو لـ يتحّوؿ حت  في 

( ، بؿ ولـ يستخدـ )الديفسياسي(اسبلـ التاريخية لمحروب الدينية ال  ) المحظات
 كآيديولوجيا سياسية .

نا ، قّدـ االسبلـ كآيديولوجيا سياسية ، ولكف حركة اخواف المسمميف التي اسّسيا حسف الب
قر تشكؿ فييا الشريعة النظاـ المتعالي عم  جميت االنظمة االخرى ، باعتبارىا أنظمة تفت

، حت  جرى التركيز فييا عم  االسبلـ اكثر مف ال  جوىر ىذه الشريعة باالساس
ف كاف ) االسبلـ الصحيحالع  ( الينفي التوّجيات العممانية .روبة ، وا 

وال تزاؿ ىذه الحركات االسبلمية الراديكالية تسع  ال  اعادة انتاج " الخبلفة االسبلمية " 
عم  ارار" الخبلفة الراشدية " مف حيث اف األمة كياف سياسي شرعي يتخط  الحدود 
الدنيوية ، ولعؿ اكثر تمثيبلت االسبلـ الراديكالية ليذه الحركات تبنيًا السموب " العنؼ 

 نتمي ال  اصوؿ سمفية .الجيادي " ت
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" حركة االخواف  –لبلسبلـ السياسي الراديكاليولعؿ أىـ الحركات االسبلمية تمثيبًل 
المسمميف " ، حيث استممت السمطة في مصر مف خبلؿ شرعية صناديؽ االقتراع ، 

 وراـ االمتداد الشعبي االفقي ليا ، فقد أخفقت في ) ادارة الحكـ ( .
االخفاؽ ؟ أىو اخفاؽ اسبلمي في الشريعة أـ اخفاؽ سياسي في إذًا فما تعميؿ سببية 

 الحكـ أـ إخفاؽ ) اسبلمي / سياسي ( في كؿ  منيما ؟
 ذلؾ ىو الوجو ارخر مف " االسبلـ الراديكالي " .
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 نقد الذات ..
 من )التحريم الى التخمف(

 
 

 
 
 

عني كيؼ يتحقؽ التقدـ أ اعي،الديمقراطية مف دوف تقدـ اجتم نمارس كيف        
 االجتماعي مف دوف ديمقراطية ؟

واف كنا ندرؾ بذف الذات متخمفة تمامًا عف ارخر ، فمماذا ال يدفعيا ىذا الوعي المعّذب 
بالتخمؼ ال  المزيد مف نقد الذات ؟ ولماذا ينب ي االعتراؼ بالعجز عف تحديث أفكارنا 

 تمثبلت السموكية ؟ومفاىيمنا لمحرية والتقدـ عم  مستوى ال
 إذًا ىؿ لدينا مشروع وطني تحديثي ضمف سياؽ تطور النظاـ الرأسمالي في العالـ ؟

 ثـ مف أيف تبدأ ثقة الذات بذاتيا  في التطور المتكافئ مت ارخر ؟
(؟ ال  اإلجابة فورًا عم  سؤاؿ ف حركة الت يير االنتقاؿ مف سؤاؿ)مف نحفتستدعي قواني

اير اف الذات لـ تت ير ، ليس ـ كمو في ت ّير دا ـ مف حولنا ، عال) أيف نحف؟( ، ألف ال
( فقط ، بؿ وألنيا لـ تخرج مف دوامة الوعي لـ تخرج عف إطار) ذىنية التحريـألنيا 

 المذزـو بصدمات الت يير الكبرى في العالـ ، وتمؾ ىي مصيبتيا مت التطور .
، ومف اليساري ال  اليميني ، ومف ونبلحظ اف الذات قد تتحوؿ مف الديني ال  السياسي 

التقدمي ال  االنتيازي ، ومف العمماني ال  األصولي ، وىكذا يكوف وعييا القا ـ خميطًا 
 مف ىذه التناقضات وايرىا .
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 ف كنا ال نسع  ال  تقويؿ الواقت ، فماذا يقوؿ الواقت عف الذات؟ا  و 
ليذه الذات ، وبذا البد اف  ( تنخر بالمنطؽ الداخميجرثومة التخمؼكممة موجزة : إف )ب

تستعيد الوعي بذاتيا مف جديد ، عم  وفؽ مراجعة قاسية ومؤلمة لواقعيا المريض بذاتيا 
إما اف تكوف اقت تشير ال  أعتاب مرحمة مقبمة ، ، وخاصة اف الحافة الخطرة ليذا الو 

 فييا الذات أو ال تكوف .
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 من نقد الذات الى نقد اآلخر
 

 
 
 
 
 

( وخاصة ) َمْف نحف؟في مرحمة عولمة العالـ ىو أىـ سؤاؿ ينب ي التفكير بو لعل      
 بعد مرحمة انييار اإليديولوجيات وتفكؾ النظـ السياسية وتراجت القوميات في العالـ .

اذا كيؼ ينب ي اف نفكر اليـو ؟ ولماذا ينب ي اف نتقف فف السؤاؿ مف نقد الذات ال  نقد 
 ينب ي اف يبدأ نقد ارخر مف نقد الذات ، وليس العكس ؟ ارخر ؟ وىؿ

نعـ . نحف نختمؼ مت ارخر ، والبد مف تكييؼ فكرنا مت المختمؼ عنا ، اف كنا نؤمف 
، ليذا يجب االعتراؼ بذف الفكر العربي استعار مفاىيـ التنوير ، " االختبلؼ" فعبًل بػ

اؼ بحداثة ارخر وتفوقو عمينا ، والنيضة والحداثة ، مف ال رب ، والبد مف االعتر 
واالعتراؼ كذلؾ بالصدمات الحضارية  الموجية  لنا ، ولكف ىؿ يعني ذلؾ إننا أمة او 
جماعة اير متحضرة ؟ الجواب عم  ذلؾ لسنا كذلؾ ، واف لـ  نخرج مف عبادة تقديس 

كيؼ  الماضي ، ولـ نتخط الحد الفاصؿ بيف الساكف والمتحرؾ مف التراث العربي ، اذاً 
كمرحمة البد منيا لصيااة موقؼ نقدي حضاري مكف إعادة صيااة الوعي بالذات ػ ي

 نستدعي فيو نقد الذات أوال ثـ التوجو نحو  نقد ارخر ؟
قد يتحقؽ عف طريؽ يوتوبيا الذات أو أي ت يير لوعي الذات اف اية إمكانية لتحوؿ 

الداؿ ، دونما تحوؿ أو ت يير الكبلـ ، ولكف ال يمكف اف يتحقؽ عف طريؽ فعؿ االنجاز 
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حقيقي في تفكير الذات وسموكيا، وبذا يمكف لمذات الخروج او الخبلص أواًل مف التعددية 
في التفكير واالزدواجية في السموؾ ، اير اف ذلؾ كمو منوط بحرية التفكير التي تعن  

ات ، ومف ثـ ضمنًا بحرية التعبير ، أي كيؼ تتحرر الذات أواًل مف المحّرمات والتابوى
 كيؼ نحرر الواقت مف نقصو وفساده ، مف خبلؿ الت يير؟ !!

، أي كيػؼ تتمثػؿ طيػةالديمقرا ىػي ػبعامؿ آخر ال يقؿ أىمية عنياػولكف ىذه الحرية تقترف 
اتيػا قبػؿ حوارىػا النقػدي مػت الديمقراطيػة فكػرًا وسػموكًا فػي حوارىػا النقػدي مػت ذالذات مبػدأ 

 لذات لخطابيا النقدي .، تمؾ ىي إشكالية وعي اارخر
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 المشروع الديمقراطي األمريكيفي نقد 
 ) الموجة الديمقراطية الثالثة (

 
 
 
 
 
 

أكثر ىزا ـ الذات العربية خطورة ػ ىزيمة العقؿ العربي الناجمة عف اإلخفاؽ  لعل     
ال فما تعميؿ س يادة المشروع في كيفية تحديث النظاـ السياسي عم  أسس ديمقراطية ، وا 

 الديمقراطي األمريكي ، وكذنو النموذج األمثؿ لئلصبلح السياسي ؟!
( ، ليس ألنو آت ـ ) اإلصبلح السياسيوالبد مف اإلشارة ال  أننا ال نميؿ ال  استخدا

مف الخارج في مقابؿ اإلصبلح المطموب مف الداخؿ ، وأنما ألننا بحاجة ال  صيااة 
تمعية لمنسي  يعن  ضمنًا بفيـ الخصوصيات المجمشروع عربي لمتحديث السياسي 

 " المعقد لببلدنا .االجتماعي " الطيفي
كما اف عممية التحديث في الفقو السياسي تعني بالنسبة إلينا كيفية التحوؿ بصيغ 
متدرِّجة مف النظاـ الشمولي ال  النظاـ الديمقراطي ، وخاصة اف ىذا التحوؿ يستدعي 

متعددة مف أدبيات اإلرث السياسي بقوة االختبلؼ معو ،  إحداث قطيعة عم  مستويات
كيؼ ينب ي النظر ال   -والتذسيس لثوابت موازية لممت يرات الجديدة في العالـ ، ومنيا 

 الموجة الثالثة مف الديمقراطية  ؟
اف المشروع الديمقراطي األمريكي يفترض أننا انتقمنا مف المجتمت الصناعي ال  

ي ، وىذا يعني أننا تحولنا نحو مجتمت االقتصاد المعرفي ، اير اف المجتمت المعمومات
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ذلؾ كمو لـ يتحقؽ وبذا يضعنا ىذا المشروع أماـ إشكالية القفز ما فوؽ حافات الواقت 
 الخطرة ، وكذننا نسع  ال  اف نعيش ديمقراطية وىمية .

كؿ التحوؿ إذًا التحديث السياسي ال يمكف اف يتحقؽ مف دوف عقبلنية مستوعبة لمش
اّل كيؼ سيرتقي النظاـ السياسي بالدولة ال   وتعقيداتو االجتماعية عم  أرض الواقت ، وا 
مستوى ىذه التحديات ؟ وكيؼ يمكف ردـ الفجوات بيف الدولة والمجتمت ؟ وخاصة أننا 

 بحاجة ال  دولة مؤسسات مدنية وليس ال  تكريس تعدد مراكز قوى سياسية سمطوية .
كبنية حاكمية في كيفية تكييؼ  -القبوؿ بالمشروع الديمقراطي األمريكي وعم  الراـ مف 

 التحوؿ السياسي في ببلدنا ػ فإنو لـ يمؽ البي ة  المستقرة  الحاضنة  لو .
صحيح اف التحديث السياسي يستدعي تحواًل ديمقراطيًا أكثر استيعابًا لبلختبلفات 

شرا ح االجتماعية ، وقد يحدث بفعؿ السياسية والمذىبية ، وأكثر شعبية في تمثيؿ ال
 الض وط الدولية الخارجية ، ولكنو ال يمثؿ استجابة حية لتطور البن  االجتماعية .

اذا ىؿ كاف المشروع الديمقراطي األمريكي النموذج األمثؿ لمنظـ في العالـ ؟ أي بمعن  
 األوسط ؟ىؿ كانت ببلدنا صالحة إلنبات المشروع الديمقراطي األمريكي في الشرؽ 

 ىذا ىو الشااؿ المركزي لمراىف السياسي المفتوح عم  احتماالت المستقبؿ .
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 في نقد
 التيار اإلسالمي في السياسة العراقية

 
 

 
 
 
 

في مواجية أنظمة الحكـ إلسبلمييف استخدموا الديمقراطية الراـ مف اف ا عمى         
السياسي ، فذنيـ لـ يروا اير اإلسبلـ  الشمولية ، بوصفيا ضرورة لئلصبلح والت يير

دينًا ودولة ، ولكف ىؿ امتبلؾ السمطة السياسية شرط الستمرار اإلسبلـ أو تجديد الديف 
بحيوات سياسية ؟ وفي ىذه الحاؿ : ىؿ بالضرورة اف تجمت الدولة بيف الصبلحيات 

صولية ، فيؿ مف التشريعية والبلىوتية ؟  واف كاف داخؿ اإلسبلـ صراع بيف السمفية واأل
طبيعة اإلسبلـ أف يحكـ الناس أـ يحكـ بينيـ ؟ ثـ كيؼ يكوف الحكـ : بموجب القوانيف 

 الوضعية أـ بموجب النصوص اإلليية ؟
عم  الراـ مف تعدد االتجاىات الفكرية في اإلسبلـ ، فاف ثمة اتجاىيف ر يسييف داخؿ 

 التيار اإلسبلمي في السياسية العراقية :
حي :  يسع   مف خبلؿ االجتياد ال   تجاوز التقميد  نحو  اإليماف  بالعمـ  اتجاه إصبل

 والتقدـ   والتجديد .
 باإلرث واليوية والتوحيد .خبلؿ  االجتياد ال  التمسؾ   اتجاه سمفي :  يسع  مف

ف الفصؿ بيف إ( مركز مدار ىذيف االتجاىيف ، فف كاف )الدم  بيف الديف والدولةوا
     ـ سة مركز االختبلؼ بينيما في كيفية الفصؿ او الجمت بيف اإلسبلالشريعة والسيا
.                      تنوع األدياف واليويات والقومياتسياؽ تتعدد فيو وت ( ضمفكػػ)ديف ودولة
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ف يكوف أف كاف االتجاه اإلصبلحي أراد باالجتياد مت النص ، وتذويمو سياسيًا ، ا  و 
 عنده شرط الـز لمديمقراطية أـ ال ؟عممانيًا ، فيؿ العممانية 

لـ تكف ، فيؿ أدرؾ أف ىذه الديمقراطية مبلزمة لنمط اإلنتاج أو وسواء أكانت كذلؾ 
 الرأسمالي في أوربا ال ربية ، اف لـ نقؿ تمثؿ ثمرة العولمة األمريكية ؟

كوف أكثر واف كاف االتجاه السمفي أراد باالجتياد مت النص وتذويمو سياسيًا ػ ايضًا ػ اف ي
تمثبًل لمسمؼ الصالح ، فيؿ السمفية عنده شرط وجودي لمبنية الحاكمية ؟ وسواء أكانت 
كذلؾ أو لـ تكف ، فيؿ أدرؾ أف السمفية لـ تعد مبل مة لروح العصر السياسي ، 
وبخاصة إشكالية المحظة المعاصرة ، وحؿ تعقيداتيا بالعودة ال  اليوية اإلسبلمية 

 الطيورية ؟
ؼ ) مت وجود ىذا االختبلسبلمي في السياسة العراقية، ىؿ بإمكاف التيار اإلولكؿ ذلؾ 

: إنتاج رؤية جديدة لئلسبلـ تتجاوز تيميش التراث (الداخمي بيف اإلصبلحي والسمفي
 وتكفيرالعممانية او التمفيؽ بينيما؟
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 في نقد
 التيار الميبرالي في السياسة العراقية

 
 
 
 
 
 

لدينا مدرسة ليبرالية في السياسة العراقية ، اير اف التيار الميبرالي  ستلي           
ظير في ببلدنا فجذة مف خبلؿ اجتيادات فردية لمثقفيف عراقييف ، ولكف ليس لو ىوية 
ثقافية سياسية عراقية . وسواء أكاف مؤثرًا أـ اير مؤثر ، في الرأي العاـ السياسي ، فانو 

لتعميـ والزراعة والصناعة والتجارة ، ويسع  ال  تكويف نخبة يدعو ال  تحديث عممانية ا
 ثقافية ليبرالية .

واف كاف ) الميبراليوف ( يظيروف عم  ىيذة مثقفيف أو سياسييف معولميف جدد ، فَمف ىـ 
 ؟لسياسية ؟ ولمف ينتموف في األساس؟ وما نوع وطبيعة توجياتيـ الثقافية أو ا

مبدأ الحرية الفردية : كحركية الفكر والعمؿ السياسي الحر  إف التيار الميبرالي يستند ال 
والممكية الشخصية ، ولكف لماذا يتخم  )الميبراليوف( العراقيوف عف حريتيـ في حاؿ 
تعارض نزعاتيـ التحررية مت ديمقراطية األكثرية ؟ ىؿ ألف األكثرية لـ تتعممف بعد ، اـ 

 ييـ ؟اف التيار اإلسبلمي يفرض ىيمنتو المطمقة عم
اؽ بفعػػؿ واف كػػاف مػػف الطبيعػػي اف يتعػػايش التيػػار الميبرالػػي مػػت الوجػػود األمريكػػي فػػي العػػر 

حػبلؿ النظػاـ الػديمالقواسـ المشتركة بينيما قراطي االتحػادي : كإسقاط النظاـ الشمولي ، وا 
يػػػػا يحػػػػدث اف يتعػػػػايش ىػػػػذا التيػػػػار بالػػػػذات مػػػػت التيػػػػارات األخػػػػرى ومنالفيػػػػدرالي، فكيػػػػؼ 

(؟                                                                          )ألف الديمقراطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض الميبراليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديمقراطيالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألخص
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لقد ارتػبط الفكػر الميبرالػي فػي ال ػرب بنزعػة التوسػت والسػيطرة عمػ  السػوؽ الحػرة ، وكيفيػة 
التيػػار الميبرالػػي فػػي ببلدنػػا  تحقيػػؽ شػػكؿ جديػػد لمرأسػػمالية فػػي عصػػر العولمػػة ، فيمػػا ارتػػبط

بالحريػػػػة والتعدديػػػػة والخصخصػػػػة ، ىػػػػذا عمػػػػ  الػػػػراـ مػػػػف انػػػػو يفتقػػػػد الكيفيػػػػة فػػػػي إعمػػػػاؿ 
منظومتػػو الفكريػػة بحركيػػة النيضػػة والتنػػوير والتحػػديث المجتمعػػي ، وراػػـ ذلػػؾ فقػػد وضػػت 

طيعػة مػت التيار الميبرالي نفسو في مواجية اسممة الدولة العممانية العراقيػة بػالنزوع نحػو الق
 الػػذات والتػػراث والتػػاريخ عمػػ  وفػػؽ إطػػار مرجعػػي اربػػي ، ليػػذا وقػػت فػػي أسػػار المنظومػػة

( ىػػػذا باإلضػػػافة الػػػ  انػػػو لػػػـ يقػػػدـ أي برنػػػام  سياسػػػي الفكريػػػة ال ربيػػػة ) وىػػػو يػػػدرؾ ذلػػػؾ
 لمت يير حت  ارف .

ذىب( اف مشكمة التيار الميبرالي في ببلدنا تتمخص في اقتفاء اثر ارخر في )الممبس والم
، ولـ يبحث عف طريؽ آخر ، وكذنو يسع  ال  تجاوز التراث او القفز مف فوؽ التاريخ 

 ، حت  وقت في مذزؽ قياس الذات عم  ارخر، إذًا ىؿ بإمكانو اف يتحرر مف ذلؾ ؟
 إني اشؾ في ذلؾ ولكنني ال اشؾ في إمكانية تكويف كياف مؤسس لو في المستقبؿ .
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 )عباءة شيرزاد(
 في نقد خطاب الجسد األنثوي

 
 
 
 
 

زمف وأنا أتطمت ال  كاتبات عراقيات يمتمكف القدرة عم  صوغ خطاب  منذ         
الجسد بصيغ مستوعبة لمجنسانية بوعي متقدـ عمييا في نقد المقموع أو المسكوت أو 

 الم فوؿ عنو في ذواتيف في األقؿ ػ بجرأة المرأة الواثقة مف أنوثتيا .
 أدعو ال  أي شكؿ مف أشكاؿ حرية الجنسانية ، فانني أدعو ال  تحرير واف كنت ال

الجسد مف مييمنات السمطة أو وسا ؿ االمتبلؾ، ليس ألف جسد األنث  مازاؿ مستعمرة ، 
وأنما ألنو )موطف ظيور التعبير( عم  حد تعبير ميرلوبونتي ، وبذا ينب ي التمييز بيف 

المخفي مف ال بلؼ الطبيعي لمجسد وفضحو ،  داللة االستعراء االستعراضي في كشؼ
( التي تتوسط بيف الجسد والكياف ، الف ذات األنث نسانية ، واعني بيا )وبيف كينونتو اال

     العبلقة بينيما عبلقة حامؿ بالمحموؿ، إذاً  كـ كاتبة عراقية استنطقت الجسد بوصفو 
 ) أنا مفكرة ( ؟

    بالصراخ و العويؿ الداخمي أو متمرد عم  إف الجسد في خطاب األنث  : أما ضاج 
( ال عبلقة لو بالمتحوؿ مف األنساؽ اأُلخر ، أي اف فاعمية الجسد ػ ىنا ػ ) نسؽ حريمي

 معطمة ال ىوية لو .
واف كانت ) عبػاءة شػيرزاد ( إحػدى أىػـ المييمنػات التػي تػتحكـ فػي اتجػاه حركيػة الكتابػة 

ة مػػػػف البلوعػػػػي ي ترشػػػػدنا الػػػػ  األبنيػػػػة المخفّيػػػػىػػػػي التػػػػ -أي شػػػػيرزاد -النسػػػػوية ، فإنيػػػػا 
ال فك  ( حت  ارف ؟ـ كاتبة تحررت مف )عباءة شيرزاداألنثوي ، وا 
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ليذا االبًا ما يتحوؿ السرد األنثوي ال  سرد إخباري لمقوالت اليروب مف الجسد 
 ( بوصفيا الذات العاكسة إياه مفو ال يمت بصمة ال  ) أنا الكاتبةواالاتراب عنو ، وكذن

 الداخؿ .
( فػػػي الكتابػػػة ر مػػػف )عبػػػاءة شػػػيرزادومػػػا يعنينػػػا مػػػف ىػػػذا التوصػػػيؼ اف الجسػػػد لػػػـ يتحػػػر 

النسوية إاّل عند الكاتبػات البلتػي أقمػف فػي المنفػ ، وخاصػة بعػد اف اػادرف واقعيػف الػذي 
ان مػػرف فيػػو ، أمػػا االبيػػة الكاتبػػات العراقيػػة ، فيتوّجسػػف خيفػػة عنػػد االقتػػراب مػػف الحافػػات 

نمػػا ألنيػػف اقػػؿ خبػػرة فػػي الخطػػرة لمنط قػػة الجسػػد ، لػػيس ألنيػػف أكثػػر حيػػاء واسػػتحياء ، وا 
 كيفية استثمار اإلحالة ال  الجسد بوصفو ) ناقؿ المعرفة ( عف طريؽ الحواس .

أما األسباب التي أفضت ال  ضمور حراكية الجسد في خطاب األنث  ، فتمؾ قضية 
 أخرى .
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 في نقد
 تيميش الثقافيالسياسي المسؤول عن 

 
 

 
 
 
 

أف عصؼ الت يير بالواقت وأطاح البن  التحتانية / أدرؾ المثقفوف العراقيوف  بعد        
أنيـ جزء ال يتجزأ مف البن  الفوقية التي تعّرضت بدورىا ال  اختبلالت طبيعية وعضوية 

ينيات الثابتة ، بعمؽ وشمولية ، وكاف البد مف الشؾ والقمؽ والتساؤؿ ازاء القيـ القارة واليق
وخاصة بعد اف تعرض السا د منيا ال  انييار مفاجئ مف أىـ سماتو : تشظيات الذات 
وتقطبات األنا ، اير اف الحقيقة األكيدة أف المثقفيف العراقييف وجدوا أنفسيـ وسط 
فوض  مدمرة ، عم  الراـ مف اف الفوض  مرحمة البد منيا الستقرار أي نظاـ او وضت 

ف بفعؿ الوعي القا ـ الذي ىو خميط مف التناقضات ػ كاختبلط الوطني  سياسي ، ولك
 :انقسـ المثقفوف) سوسيولوجيا( ال  ثبلثة  أنواع  -بالثقافي  بالمحتؿ  والسياسي

نوع انكفذ عم  ذاتو ، ونوع آخر آثر المراقبة والنقد ، واختار النوع الثالث االنخراط  في 
 فعؿ آليات السمطة الجديدة .

عنينػػا مػػف ىػػذا االنقسػػاـ اف المثقفػػيف العػػراقييف ػ حتػػ  المنخػػرط مػػنيـ فػػي فعػػؿ آليػػات مػػا ي
السػػمطة ػ ميمشػػوف ، م يبػػوف ، وكػػذف الحػػامميف ألنسػػاؽ ثقافيػػة ػ ال دور ليػػـ فػػي الحيػػاة 
السياسػػػية ، فيػػػؿ يعنػػػي ذلػػػؾ اف السياسػػػي أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف الثقػػػافي فػػػي صػػػنت القػػػرار أو 

 الحدث السياسي ؟
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، اف كاف كذلؾ ، ولكنني اشؾ في اكتماؿ المنجز في فاعمية السياسي إنني ال اشؾ
السياسي مف دوف فاعمية الثقافي ، واف كاف اير ذلؾ، ليس الف الثقافي تابت او مكمؿ 
لمسياسي ، وأنما ألف الثقافي مستوعب لمسياسي بوعي متقدـ عميو ، ليذا السبب وايره 

سياسي عم  حساب تيميش فاعمية الثقافي ، مف األسباب ينب ي إبطاؿ مفعوؿ مركزية ال
ال فَمف المسؤوؿ عف تيميش او تحجيـ او التقميؿ مف دور المثقفيف في مرحمة الت يير  وا 
السياسي الراىف ، أال يؤدي ذلؾ ال  تعطيؿ مرحمة التحوؿ الثقافي  الموازي  لمرحمة  

 الت يير السياسي ؟
 ا يخش  السياسي مف نقد الثقافي لمساره ؟واف كانت السياسة مف أجنحة الثقافة ، فمماذ

سياسية مركبة بحاجة ال  حموؿ  -عتقد أف إشكالية المثقفيف العراقييف إشكالية ثقافية أ
 جذرية وشمولية منيا :

كيفية استنطاؽ المسكوت عنو في الثقافة العراقية ، وكيفية االىتماـ بالم فوؿ عنو مف 
الجة وامتصاص طاقة الخطذ السياسي الناجمة عف المثقفيف العراقييف ػ كخطوة أول  لمع

 .وتيميشو في ىذه المرحمة باألساس تجاوز الثقافي
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 نحن .. والثقافة الثالثة
 
 
 
 
 
 

نػػػدرؾ إيقػػػاع الت ييػػػر الثقػػػافي فػػػي العػػػالـ بصػػػي ة التمقػػػي السػػػمبي ، وكممػػػا  نحكككن          
شػػػكالية التخمػػػؼالت  زاء ببلاػػػةإزدادت حيرتنػػػا إتسػػػعت الفجػػػوات المعرفيػػػة إ : كيػػػؼ ييػػػر وا 
( بوصػػػفيما مػػػف العقبػػػات االقتصػػػادية لمتقػػػدـ العممػػػي مكػػػف تجػػػاوز ثنا يػػػة ) الفقػػػر والتػػػرؼي

       واالجتمػػػػاعي ؟ وكيػػػػؼ يمكػػػػف فػػػػؾ الصػػػػداـ الثقػػػػافي الػػػػ  حػػػػوار ثقػػػػافي قػػػػا ـ عػػػػؿ إسػػػػقاط  
 عم  ثقافة أخرى ؟ ) النزعة التعالمية ( ألية ثقافة تعتبر ذاتيا ىي العميا او األكثر تفوقاً 

 إذًا ينب ي أف ندرؾ أية ثقافة جديدة تحيط بنا ارف ؟
( يتجػػاوز فييػػا العمػػـ ػ الخيػػاؿ العممػػي باكتشػػاؼ نظريػػات ميكانيكػػا الكػػـ إنيػػا ) ثقافػػة ثالثػػة

وظيػػور مفػػاىيـ جديػػدة لمػػذات والكػػوف والزمػػاف والمكػػاف والعقػػؿ والطبيعػػة والحضػػارة ، ىػػذه 
 لتي كانت مفقودة بيف ارداب اإلنسانية والعمـو الجديدة .الثقافة تمثؿ حمقة الربط ا

وعم  الراـ مف التخصص الثقافي ليذه الثقافة ، فاف خطابيا الثقافي موجو ال  المتمقي 
تي تشت ؿ عمييا : الذكاء اير المتخصص ثقافيًا ، ومف اىـ الحقوؿ المعرفية ال

/ بيولوجيا  ظومات التقانةمن بشري//الجينيـو ال كوف المتمدد/ ال/ نظرية الفوض الصناعي
/ األعضاء الحسية االلكترونية الموازية لؤلعضاء ة االنعكاسية/ ثقافة الصور التطور

 الحسية البشرية .
عف المادة  والطاقة ، وتراجعت  تراجت  مفيـو  أينشتيف  - ومت الثقافة الثالثة الجديدة

ية ، وتراجعت أنواع الكا نات الحية أماـ البيولوجيا  الوصفية  أماـ  ىندسة الجينات الوراث
 األنواع الكينونية في التطور العممي البشري .
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يقترف الوعي بنظرية الكـ ، وتتبمور ظاىرة التركيب البيولوجي لممخ  - في ىذه الثقافة
 والوعي ، وفييا نجحت ميكانيكيا الكـ في تفسير الذرة .

جيب عنيا : كيؼ ظيرت الحياة ، كيؼ ظير وتثير الثقافة الثالثة ػ أس مة كبرى ، ثـ ت
 الوجود ، كيؼ كاف االنفجار في بداية الكوف ؟ .

 وتكمف أىمية الثقافة الثالثة في إمكانية الدخوؿ مباشرة في صنت المستقبؿ .
اف مثقفي الثقافة الثالثة ػ ينتموف في تشكبلتيـ الشخصية والمعرفية ال  روح العصر وقد 

يدييف عف مواقعيـ بقوة المعرفة الجديدة ونزوعيـ نحو التبسيط وردـ زحزحوا المثقفيف التقم
 الفجوات المعرفية مت الجميور العادي .

 ؟يف نحف ِمف الثقافة الثالثة ارفولكف أ
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 في نقد المثقف االيديولوجي
 نقد اإليديولوجيات السياسية

 
 
 
 
 
 

كف االبًا ما يكوف العيب في اريديولوجيا االنتماء اإليديولوجي عيبًا ، ول ليس        
التي لـ تعد تمتمؾ القدرة واإلمكانية عم  مواكبة روح العصر و قوانيف تطور حركة الواقت 

ة  اريديولوجيا ؛ فإف . واف كانت الدبموماسية في خدمة السياسة ، والسياسة في خدم
إذًا  اريديولوجيا   ديولوجيا ،تراتي   في  خدمة اري،  والسالتكتيؾ في خدمة  الستراتي  

 بنية فوقية ألي مثقؼ إيديولوجي .
ولكف ما أسباب اإلحباط السياسي الناجـ عف موقؼ انتما ي إيديولوجي ؟ أىو نات  عف 

 بنية إخفاؽ أيديولوجية ؟
نما نريد فحص منظومة  ال نريد استعادة عصر اإليديولوجيات المنيارة أو الرثة ، وا 

ؿ اإلحباط جي ، وبخاصة المثقؼ الذي كاف وما يزاؿ يعاني مف عوامالمثقؼ اإليديولو 
 .السياسي

لخيبة واليذس ألـ تكف عوامؿ اإلحباط السياسي عوامؿ محركة دافعة لممثقؼ نحو ا
 ؟واالنكفاء عم  ذاتو

بداىة أف يمجذ المثقؼ في أدبياتو المدونة ال  الجنس أو الخمرة أو اليوتوبيا ػ تعويضًا 
 ؟وجيالسياسي ، إذًا ىؿ الخمؿ في المثقؼ أـ في اريديولعف إحباطو ا
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( ، وقػػػد يصػػػؿ اإلحبػػػاط ي بػػػالمثقؼ الػػػ  ضػػػرب مػػػف )النرفانػػػاقػػػد يصػػػؿ النضػػػاؿ السياسػػػ
السياسػػي بػػالمثقؼ الػػ  ممارسػػة النػػدب الػػذاتي ، ولكػػف ألػػـ تكػػف اريػػديولوجيا بنيػػة وسػػيطة 

 ذات أصداء متعددة بينيما ؟
ي ال  انسبلخ المثقؼ عف انتما و األيديولوجي ، ال شؾ إف اإلحباط السياسي يؤد

وبالتالي االنكفاء عم  ذاتو ، وتمؾ باعتقادي حالة طبيعية ولكف أف يتخم  المثقؼ عف 
اإليديولوجية التي ينتمي إلييا ، ثـ ينتمي ال  إيديولوجية جديدة مناقضة ليا تمامًا ، فتمؾ 

الزدواجية في السموؾ والتعددية في باعتقادي حالة مرضية ، ألنيا ال تخرج عف إطار ا
 التفكير باألساس .

تاريخ متقمب دا مًا ، الف اإليديولوجيات السياسية االبًا ما  -إف تاريخ العراؽ السياسي 
توظؼ لخدمة المصالح الشخصية ، وبذا تنحرؼ الشخصيات باإليديولوجيات عف تحقيؽ 

 أىدافيا    السياسية .
اسي سمبي مدمر لتفكيره الثقافي وسموكو السياسي ، وكاف ليذا عان  المثقؼ مف قمؽ سي

مف الممكف أف يتحوؿ ىذا القمؽ ػ ال  قمؽ سياسي ايجابي خبلؽ لو كانت المصالح في 
 خدمة المبادئ .

واعتادت شخصية المثقؼ ، أف تتعرض دا مًا وباستمرار ال  صدمات اير متوقعة مف 
وجي ، وبفعؿ قوة ىذه الصدمات ػ يرتد عنيا قيادتو الرأسية في سيرىا ومصيرىا اإليديول

 ال  ذاتو بخيبة سياسية .
وسػواء أكانػت اإليػديولوجيات فػي ببلدنػا ػ عراقيػة أو تشػي بعراقيتيػا ػ فإنيػا لػـ تحػتفظ عبػر 
مسػػػيرتيا التاريخيػػػة بعناصػػػر القػػػوة واإلقنػػػاع مػػػا يجعميػػػا متجػػػددة مػػػت قػػػوانيف تطػػػور حركػػػة 

( ألخطا يػا السياسػية ، ليػذا االبػًا لتجػاوز المسػتمرعمػ  مسػتوى ) فػف ا التاريخ ، وخاصة
 ما يتخم  المثقؼ عنيا بصي تي الخطي ة والتكفير السياسي .
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 في نقد
 التشكيل المجازي الكاذب لممثقف

 
 
 

 
 
 
 

)حب الذات( صفة اير ذميمة في المثقؼ ، ولكف حيف تصؿ بو  النرجسية         
 قادي حالة مرضية في األساس .ال  درجة ) عبادة الذات (، فتمؾ باعت

أنيـ يختمفوف فيما بينيـ مف  وعم  الراـ مف أف كؿ المثقفيف " ىـ نرجسيوف " ، إالّ 
حيث درجة ىذه النرجسية ، فيناؾ مثقؼ تتحكـ فيو النرجسية بوعي أو بتداخؿ اير واع 
 مف حيث الشعور بػ ) عقدة التفوؽ (، وىذه العقدة ناجمة عف نقص مركب في السموؾ
الذاتي ، وال شؾ في أف الوىـ ىو العامؿ المحرؾ والدافت لمؿء النقص ، وبيذا الوىـ 

 تتضخـ ذاتو سواء أدرؾ فرااو الجواني أـ لـ يدركو .
عبادة الذات د يمتمؾ القدرة عم  اإلفبلت مف )انو لـ يع -إف مشكمة ىذا المثقؼ 

وسموكًا ، فقد حدثني احدىـ ا ( تفكير بعد أف أحكمت عميو )عقدة التفوؽ وعبوديتو ليا (
: عندما يعود ال  البيت ػ وىو في حالة النشوة المتعالية ػ يشعر وكذنو دوف كيشوت انو

 أو دوف جواف أو سوبرماف، بؿ ويتوىـ انو عبر المرآة اكبر مف حجمو االعتيادي .
نما وضت ىذا المثقؼ المصاب بوىـما يعنينا مف ذلؾ ليس )عقدة التفوؽ  ( بذاتيا ، وا 

 التشكيؿ المجازي الكاذب .



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

026 

ف المثقؼ نرجسي بطبعو الذاتي ، أليس في نيتي مصادرة نرجسية المثقؼوىنا ل
وبطبيعتو الثقافية ، وبذا قد يكوف أكثر حساسية بتناقضات الواقت أو أكثر إحساسية 

( مف اخطر أمراض تضخـ الذات ي االنتباه ال  أف )بجماليات الحياة ، ولكف ينب
 الـ .المثقؼ المتع

 فما سبب ذلؾ ؟
سواء أكاف المثقؼ النرجسي )عبر سيرتو الذاتية( معاقبًا بقصد أو مف دوف قصد ، فاف 
مف الصعب تصفية ما تراكـ في داخمو مف ترسبات مطموسة بسيولة ، ألنيا نتاج 
عوامؿ مخفية مف أبنية البلوعي، وربما ىي كوامف مقموعة مف الحرية في التعبير أو 

لرفاه االجتماعي أو التيميش أو اإلقصاء أو التحجيـ ، وربما ىي اير الحرماف مف ا
 ذلؾ مف عوامؿ النشذة و التكويف الخاط ة .

إف سر تفوؽ المثقؼ ػ بصي ة الشعور بتفرد الذات أو الذات المفردنة ػ إنما ىو تركيبة 
الكتابة  معقدة مف الراسب البلشعوري ، يتجم  ىذا الراسب في ما تجنح إليو المشافية أو

 مف نرجسية مقيتة .
ليذا ينب ي التمييز بيف االنيماـ بالذات وما تنتجو مف معرفة ، وبيف االنبيار بالذات وما 

 تنتجو مف وىـ كاذب .
كما ينب ي التمييز بيف )حب الذات( )وعبادة الذات( فاألول  نرجسية )إنسانية( طبيعية ، 

فرؽ بينيما كالفرؽ بيف انتماء الذات لذاتيا ، والثانية نرجسية )أنانية( متعالمة ، ولعؿ ال
 وانشطار الذات عم  نحو مفارؽ ليا .

ومشكمة ىذا المثقؼ أيضًا ػ انو موىوـ بمف يص ي إليو ، ولكنو يدرؾ تمامًا طاقة الخطذ 
 في إمبلء الكبلـ عم  ارخريف .
باألكاذيب االبًا ( الممموءة قدة التفوؽ( وبخاصة الػ ) أناعإف )أنا( المثقؼ المصاب بػ )

ما تتوىـ بذنيا مركز مدار الذوات األخر ، ولكف أية مكاشفة ستفضي ال  تبديد ىالتيا 
الكاذبة ، ألنيا ال تمتمؾ مف عناصر القوة واإلقناع ما يجعميا متفوقة فعبًل ، وخاصة أنيا 

 لـ تنمو أو تتشكؿ بصيغ طبيعية مقنعة .
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 النقد الثقافي ..
 قد األدبي (واإلعالن عن ) موت الن

 
 
 
 
 
 
 

        قد تراجت أماـ تقدـ مقوالت النقد الثقافي  -االعتراؼ بذف النقد األدبي يجب          
" ، ولكف اإلعبلف عف ) موت النقد األدبي ( قد يكوف حكمًا سابقًا ألوانو ، و" البينثقافي

ولية ػ لـ يعد يمتمؾ اير أف النقد األدبي  بمناىجو الوصفية والمعيارية والتكاممية والشم
القدرة واإلمكانية عم  مواكبة روح العصر ، إف لـ نقؿ فقد قدرتو عم  استيعاب تطورات 

 المحظة الثقافية المعاصرة ، وبخاصة في تحوالتيا المعرفية الكبرى .
لقد بدأ تراجت النقد األدبي منذ ظيور نظريات القراءة المعاصرة، ومناى  التحميؿ 

 التذويؿ األدبي ، كتذويؿ النصوص . المعرفية و آليات
وبظيور ىذه األخبلقيات الجديدة في القراءة والمعرفة ػ بوصفيا قوة امتبلؾ لسمطة ػ الفيـ 
االبيستمولوجي ػ اتجيت قوانيف حركية التطور النقدي نحو التحميؿ المعرفي والمؤسساتي 

م ة ، وحقوؿ األلسنية ػ في النقد الثقافي ػ بوصفو احد فروع النقد النصوصي ، وعمـو ال
 ليعن  بنقد انساؽ الخطاب و أنظمتو  المعرفية .

وعم  الراـ مف أف النقػد الثقػافي لػـ يتبمػور عمػ  وفػؽ نظريػات أو منػاى  واضػحة المعػالـ 
فػػػػػػإف التشػػػػػػريح والتفكيػػػػػػؾ واالركولوجيػػػػػػا واالنفتػػػػػػاح عمػػػػػػ  العمػػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية والتوسػػػػػػت فػػػػػػي 

 شكؿ ىذه المقوالت ػ بنية إطارية لو .المرجعيات والتنوع في اإلحاالت ػ ت
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ذا كا ( بإزاء ىذا التطور المعرفي؛ فيؿ سيتحوؿ ال  احد ف النقد األدبي قد تراجت )فعبلً وا 
 فروع النقد الثقافي ؟

إف كاف النقد الثقافي يتجو نحو األنساؽ الحاممة لمخطاب الثقافي بتحميؿ أنظمتو 
) التمركز داخؿ النصوص يخرج عف إطار لـالعبلماتية والنصوصية ، فاف النقد األدبي 

( ، ليذا عم  الراـ مف االختبلؼ بينيما مف حيث تركيز األوؿ عم  األنساؽ وتركيز 
الثاني عم  النصوص ، فاف النقد الثقافي أكثر استيعابًا لمت يير المرادؼ لمتطور في 

الوظا ؼ وأشكاليا كيفية فيـ التحوالت الحاصمة في البنيات ومرجعياتيا المتعددة ، وفي 
 المختمفة .

انحسار األفؽ ( و ص( واالن بلؽ بصي ة ) التمركز داخؿ النصو ولعؿ ) موت السرديات
المعرفي لمرجعيات النقد األدبي في مقابؿ تطور األنساؽ المعرفية والعمـو اإلنسانية 

 وآثارىا التواصمية ، مف أىـ أسباب تراجت النقد األدبي وظيور النقد الثقافي .
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 أزمة مثقف .. أم أزمة ثقافة ..
 أم أزمة مجتمع برمتو .. ؟

 
 
 
 
 
 

االعتراؼ بذننا نمر بذزمة عميقة وشاممة تحيط بنا وتشتمؿ عمينا . وفي  يجب       
ي األدوات والماىيات ىذه األزمة تتعرض البن  الثقافية في ببلدنا ال  ت يير جذري ف

اح الت يير البن  التحتانية وطاؿ البن  الفوقية في وبخاصة بعد أف أط والمفاىيـ ،
 األساس .

ف ىذه األزمة ) واف لـ نخرج وعم  الراـ مف الفوض  المدمرة الناجمة عف األزمة ، فإ
( تضعنا عم  عتبة مرحمة جديدة مف التحوؿ نحو نظاـ معرفي جديد ، ويمكف منيا

أـ أزمة ثقافة أـ أزمة مجتمت اختزاؿ ىذه اإلشكالية بسؤاؿ مركزي : أىي أزمة مثقؼ 
 برمتو ؟

ف لـ تقّوميا حت  ارف ، ذلؾ  -قبؿ اإلجابة . لقد خمخمت ىذه األزمة  الذات الثقافية وا 
إف المثقؼ ال يزاؿ يتحاور مت فواعؿ ىذه األزمة بقمؽ ايجابي ، ليس ألنيا أزمة قيـ 

نما أزمة ماثمة في بنية    المجتمت عم  ارض ومعايير ومفاىيـ ثقافية سا دة فقط ، وا 
 الواقت .

ولكف بيف أف يستوعب المثقؼ إشكالية ىذه األزمة ، وبيف أف يستوعبو الت يير النات  
عنيا ػ مسافة متوترة بيف الديف والعممانية / الحرية واليوية / القومية والتعددية / العولمة 

 ة .والخصوصية ، أي بمعن  : متوترة بتعقيدات المحظة التاريخية المعاصر 
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ىؿ ستتخط  ذات المثقؼ ىذه األزمة أـ أف األزمة ستقـو بتشتيت ذاتو الثقافية ، إذا ً 
 ومف ثـ اإلطاحة بيا ؟

قد تتحوؿ ىذه األزمة في سير المثقؼ العراقي ومصيره ال  قوة معرفة جديدة محركة  
حرية ، أي كيؼ يكوف المثقؼ فاعؿ النحو االختبلؼ مت السا د الثقافي دافعة بقوة التوجو

تمثيؿ ثقافة الرأي والرأي  في تمثيؿ الثقافة الفردية وكيؼ يكوف أداة الديمقراطية في
، وكيؼ يكوف ااية أخبلقيات المستقبؿ في تمثيؿ ثقافة المجتمت المدني ، والسيما ارخر

 بعد أف تعّرضت منظومة األنظمة المعرفية ال  ت ّيرات نوعية وكمية في العالـ .
ؼ عم  ذاتو بفعؿ ىذه األزمة أـ تجاوز الحافات الخطرة منيا ، فإف وسواء انكفذ المثق

تذسيس لمفيـو جديد لحركة الت يير الناجـ عف ىذه األزمة ػ ىو ت يير حتمي يستدعي ال
 ، ومف ثـ االنطبلؽ بخطاب ثقافي جديد مستوعب لواقت األزمة بوعي متقدـ الت يير
 عمييا .

 رًا بدوامة ىذه األزمة ؟ولكف ىؿ الخطاب الثقافي ما زاؿ مذسو 
عم  الراـ مف أف الخطاب الثقافي ػ قد ت ّير في ل تو وحواره بيف الذات وارخر ، إال انو 

 لـ يعكس الت يير الناجـ عف األزمة بدرجة كافية ألسباب ُأخر .
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 نحن بحاجة الى خيال استراتيجي
 
 
 
 
 
 
 

رافي / انطمقت قيقية عالية مف بصوت كدت ال اسمعو : أنت كاتب خ قال         
مكاف قريب ، خمتيا تتدحرج بصوت طري تعتعو السكر عم  ما دتنا / الخرافة شكؿ مف 
أشكاؿ الخياؿ في معرفة الواقت / قاطعني : يترتب عم  مرارة الحقيقة أف يتقدـ الواقت في 

نتظار الذي حساباتنا عم  عتبة الخياؿ ، ألف السواد األعظـ مازاؿ مذسورًا في محطات ا
ال يذتي ، كاف عمينا أف نشطب أسطورة البطؿ المنقذ مف قاموس حياتنا ، ألنو لـ يكف 
بمقدوره أف ينقذ حت  نفسو / أي خياؿ يجنح ال  منقذ إنما ىو خياؿ مريض / إذًا لماذا 
ال يكوف كؿ واحد منا ىو المنقذ؟ / رابة قوية دفعتني ال  القوؿ : التخيؿ الذي ال 

لوىـ أو اإليياـ إنما ىو خياؿ لمعرفة البل منظور مف الواقت واكتشاؼ القوى يفضي ال  ا
البل منظورة فيو ، إذًا نحف بحاجة ال  خياؿ استراتيجي / َشعَر محدثي بثقؿ أكثر في 

/ تراءى لي انو ألق  بو مجرد تخّيؿ ال صمة لو بالواقترأسو : عنيت بخرافتؾ أف ما تكت
 ختضت الدا رة مف حولي ، فانشطرت ال  دوا ر متعددة :بحجر في بركة ماء راكدة ، ا

، ولكف الواقت أحيانا أكثر جنوحًا مف الخياؿ ، خذ نحف بياض ، وأنت شاىد عم  سواد 
مثبًل : الرأس المقطوع يتكمـ ، وكذلؾ الخياؿ أكثر جنوحًا مف الواقت ، خذ مثبًل : ساقي 

نراعي ؟ / تمؾ ىي المفارقة ، أف مبتورة  تركض أمامي ، وأنا اصرخ مؿء فمي : أيف 
تقوؿ شي ًا وتعني شي ًا آخر ، ولكنني ال أجد أي تناقض بيف خوارؽ البلشعور ونظرية 
االحتماالت ، صحيح أنيما ال يمتقياف ، إال أنيما متوازياف ال يم ي احدىما ارخر ، ليذا 
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الساي( الجديد ، اعتقد أف الفيزياء بحاجة ال  مزيد مف خوارؽ البلشعور ، وال  عمـ )
حت  تستمر في االشت اؿ عم  فتوحات جديدة مف شذنيا تمبية حاجات السواد األعظـ  
في المستقبؿ ، أي نحف بحاجة ال  بدا ؿ جديدة ، فالنفط قابؿ لمنضوب ، إال أف السواد 
طاقة ال تنضب، ولكنو بحاجة ال  أف يتحرر مف ثقافة الموت ، ثـ أشار بإصبت السبابة 

 رة محفورة عم  حجر صمد : مف األرض ال  نندر أو بوبو :ال  عبا
 .(فمينقض ىذا األمر! ) لقد التيمت مف الجثث أكثر مف قدرتي . لقد ُأتخمت . أبتاه أال
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 الخطاب الثقافي . .
دارة األزمات في بالدنا  وا 

 
 
 
 
 
 

ت واير فاعؿ فييا ، إف لـ نقؿ الخطاب الثقافي في ببلدنا منفعبًل باألزمااليزال         
يفتقر ال  القدرة واإلمكانية عم  إدارة ىذه األزمة أو تمؾ بوعي أو بتداخؿ اير واع مت 

 أسبابيا المحركة والدافعة ليا .
ونؤكد أف ىذا الخطاب لـ يتحرر بعد مف عقده المرضية الكامنة في أبنيتو المخفية مف 

 المفرطة بنقص الواقت وفساده .البلوعي ، وبخاصة عم  مستوى الحساسية 
ليذا نبلحظ بذف أية أزمة مف األزمات التي تمر بيا ببلدنا االبًا ما تستوعب الخطاب 
الثقافي مف دوف أف يستوعبيا ، نتيجة الوعي المنقوص باألزمة لحظة التشظي وعدـ 

 التوازف بيف الذات والواقت .
البن  السا دة ، وبذلؾ فإف إننا نفيـ األزمة بوصفيا عممية خضخضة لممفاىيـ و 

 المجتمعات االبًا ما تت ير أو تتطور بفعؿ األزمات المحركة ليا ، والمحفزة عمييا .
ف الخطاب الثقافي لـ يدرؾ بعد : كيؼ إوعم  الراـ مف تعدد األزمات في ببلدنا ، ف

دنا يتعامؿ معيا بوعي متقدـ ، ولعؿ ذلؾ ناجـ عف تعقيدات المحظة السياسية وموقت ببل
 مف قوانيف تطور حركة السياؽ التاريخي المعاصر .



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

034 

وبذا نرى بذف الخطاب الثقافي لـ يكف في مستوى ىذه األزمات ليس ألف ىذه األزمات 
نما ألنو أكثر انش ااًل بذاتو القا مة بذاتو، وكذنو خارج موقت  أكبر مف أف يستوعبيا ، وا 

 ببلده مف السياؽ التاريخي.
ف كاف ما يجري في ب بلدنا جزءا ال يتجزأ مف تحوالت جذرية مف النظـ الشمولية ال  وا 

النظـ الديمقراطية ، فإف ىذه التحوالت ناتجة عف أزمات منتجة بدورىا  لفواعؿ جديدة 
 مؤثرة في صيااة أنماط جديدة مف التفكير الثقافي .

إدارة ىذه إذا كيؼ يمتمؾ ىذا الخطاب القدرة عم  الموازنة بيف االستقرار والت يير في 
 األزمات ؟
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 الجماعات اإلسالمية ..
 وأسئمة المرحمة المقبمة

 
 

 
 
 
 

( في ببلدنا العربية سابقًا ألوانو أسممة النظاـ السياسي عتراؼ بػ)يكوف اال قد         
( قد فرض / التقميدياؼ بذف التيار اإلسبلمي )السياسيارف ، ولكف ينب ي االعتر 

رفية والدينية عم  الحداثة والتنوير والتقدـ ، فيؿ يعني ذلؾ أف ظيور مفاىيمو المع
( في الحياة السياسية ناجـ عف إخفاؽ التيار) العمماني/ الميبرالي الجماعات اإلسبلمية

 المعاصرة؟
        قة الحداثة العربية بالتنوير مفالشؾ في أف البي ة والمحيط ، وما تعّرضت لو عبل

ودينية مف أىـ عوامؿ ظيورالجماعات اإلسبلمية في مصر وفمسطيف ( سياسية ) قطعنة
بعد أف حققت حيازات جديدة في االنتخابات لم رب وتونس والسوداف، والسيما وا

 البرلمانية .
األحزاب والحركات ، والمنظمات الدينية السياسية كانت ىذه الجماعات، ونعني بيا )واف 
، فيؿ تمتمؾ القدرة واإلمكانية عم  تمثؿ قوانيف يتتمسؾ باليوية في خطابيا السياس( ، 

ال فما مفيوـ الدولة المعاصرة في  تطور حركة التحديث السياسي لمدولة والمجتمت ؟ وا 
والتشريعية ؟ وىؿ ستتمسؾ السياسية ، وخاصة الشرعية منو  منظور ىذه الجماعات
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ا نوع وطبيعة موقفيا بمفيـو األمة والجماعة في عبلقتيا بالنظاـ السياسي ؟ ومف ثـ م
مف المواطنة والحرية واإلصبلح ؟ أعني ىؿ ستقـو ىذه الجماعات بتحويؿ المعتقدات 

 الدينية ال  ضوابط سياسية ؟
واف كاف بعض ىذه الجماعات ترى الديمقراطية فكرة اربية ، والعممانية بنية تكفيرية ، 

تتعامؿ مت الدولة والمجتمت ، والتنوير نمطًا مف التفكير المناقض لئليماف ، فكيؼ إذًا 
 وخاصة في وسط تتنازعو الحداثة واألصولية والقبمية والعولمة ؟
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 أزمة وعي المثقف األيديولوجي
لماذا تمّرد إسماعيل كادريو                                                                                    

 الشتراكية ؟عمى الواقعية ا
 
 
 

 
 

في االنتماء األيديولوجي لمكاتب ػ أي عيب سياسي ، ولكف العيب في  ليس         
سكوت الكاتب عف المسكوت عنو سياسيًا ، وراـ ذلؾ فيؿ مف الخطذ تحميؿ المثقؼ 

 طاقة الخطذ السياسي لمحزب أو النظاـ الذي ينتمي إليو ؟
مف انتم  ال  الحزب الشيوعي ، وآخر مف   مف ىذا المنطمؽ ػ ليس إسماعيؿ كادريو أوؿ

تمّرد عم   النظاـ  االشتراكي ، ولكف  ىؿ كاف إسماعيؿ كادريو ضحية النظاـ الشيوعي 
 في ألبانيا فعبًل ؟

( بوصفيا أنموذجا لمواقعية االشتراكية نظاـ االشتراكي قد احتف  بروايتو) العرسإف كاف ال
 ف اضعؼ رواياتو ؟، فمماذا اعتبر كادريو ىذه الرواية م

( آخر رواية كسر فييا كادريو أفؽ النظاـ االشتراكي في ألبانيا باالنفتاح واف كانت )الظؿ
عم  ال رب ، فيؿ كاف كادريو يسع  في ىذه الرواية ال  تجاوز االلتزاـ األيديولوجي 

 بالحزب الشيوعي لصالح حرية االلتزاـ ؟
ؽ النظاـ الذي ينتمي إليو مف الداخؿ بنقد ولـ ال يكوف الكاتب أكثر قدرة عم  خرؽ سيا

 طاقة الخطذ السياسي المسكوت عنو ؟
" كاتب الواقعية االشتراكية ي قد منح كادريو صفة وعم  الراـ مف أف النظاـ االشتراك

ال فما تعميؿ ِرّدتو  بامتياز " فإف كادريو لـ يذخذ ىذا االمتياز بنظر االعتبار ، وا 
 يمانو باالشتراكية ، بعد سنوات طويمة مف المعاناة السياسية؟المزدوجة عف شيوعيتو ، وا  
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ف تخمي إسماعيؿ كادريو إ، فديولوجي لمحزب السياسي ليس عيباً ف كاف االنتماء األيا  و 
عف الحزب الشيوعي ليس عيبًا أيضًا ، بإزاء نظاـ اشتراكي تجّمد عند حدود معينة مف 

 التطور البل رأسمالي .
قؼ المنتمي بصحوة سياسية ، فيستعيد وعيو المعّذب بانتما و وقد يحدث أف يمر المث

 األيديولوجي مف خبلؿ نقد الذات .
إذا ىؿ اختزؿ إسماعيؿ كادريو أزمة وعي المثقؼ األيديولوجي في األنظمة الشمولية قبؿ 

 انييار الشيوعية ؟
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 في نقد
 المعولمة ثقافة الفقر
 

 
 
 
 
 

دارة األزمات ، والعجز ثقافة ا أتبد        لفقر في العالـ مف نقد فساد أنظمة الحكـ ، وا 
عف مواكبة التطور العممي ، والتقدـ التكنولوجي في الزراعة أواًل ، ومف نقد سياسة 
االستعمار ، التي وّجيت الزراعة في بمداف العالـ الثالث نحو إنتاج المحاصيؿ المبرمجة 

ىماؿ المحاصيؿ اإلسترا  تيجية كالقمح والرز والذرة ثانيًا .لمتصدير وا 
وتتست مخاطر الفجوة أكثر بيف الزيادة السكانية وأزمة ال ذاء العالمي ، بوصفو أحد أىـ 

 مظاىر عولمة الفقر في العالـ .
ولعؿ أكثر النتا   الصادمة لمرأي العاـ العالمي ، إف الجوع أكثر انتشارًا في الريؼ 

ي تنبثؽ منيا العوامؿ المحركة والدافعة لممرض والجريمة الزراعي ، ألنو بؤرة الفقر الذ
 والعنؼ وأشكاؿ الفوض  المدمرة .

  انوف مف الجوع في العالـ  ( مميوف فرد يعٓ٘ٛرير التنمية البشرية ال  أف )وتشير تقا
( دولة في أفريقيا واسيا ٘٘سبب الفقر في العالـ ، وىناؾ )( مبلييف فرد يموتوف بٛ)و

تينية تعاني مف تموث البي ة والتصحر والجفاؼ ، وبذلؾ صار الفقر مصدر وأمريكا البل
 مشكبلت العالـ وأمراضو المعولمة ، كااليدز والموكيميا واألنيميا .

كما تبدأ ثقافة الفقر مف نقد حجـ اإلنفاؽ العسكري في الحروب المدمرة في فيتناـ 
فقر العالمي ، وبذا لـ تتح أية وأف انستاف والعراؽ ، وقد أفضت كمفيا ال  مزيد مف ال
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فرص حقيقية لمعمؿ والقضاء عم  البطالة ، ورفت مستويات التعميـ والدخؿ الفردي 
والقومي ، ولـ يتـ التفكير حت  ارف في كيفية إنتاج المحاصيؿ اإلستراتيجية ، اير أف 

ي مف االنفتاح االقتصادي والتجارة الحرة أفضيا ال  تخفيض نسبة الفقر في جزء حيو 
         ( ٕٓٓ)بػت خط الفقر في اليند والصيف العالـ ، فقد انخفض عدد مف ىـ تح

 ( مميوف فرد .ٖٓٓ)و
إذًا ىؿ تبدأ ) نياية الفقر( مف تحقيؽ الرفاه االقتصادي بصي ة المساواة بيف البشر أـ 

 : أيف تنتيي ثقافة الفقر .معينة مف العالـ ؟ أي بمعن  آخر تحقيؽ الرفاه ألجزاء
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 لماذا لم تنتج األزمات الكبرى
 ؟تحوالت كبرى في بالدنا

 
 
 
 
 
 

تكوف التحوالت الكبرى نتاج أزمات كبرى ، ولكف ىؿ أنتجت األزمات الناجمة  قد      
 عف الحروب المدمرة في العراؽ ػ تحوالت كبرى ؟

 ذلؾ ؟ واف كانت قوانيف حركة التحوالت الكبرى اير خاط ة ، فما أسباب
إف أي أزمة كمما كانت أكثر استشكالية ، كمما كاف البحث عف حؿ ليا أو سبيؿ لمخروج 
منيا ، نحو طريؽ جديد أكثر مف ضرورة ، إذًا ما تعميؿ الحروب التي قادت ببلدنا عبر 

 سمسمة مف األزمات الكبرى ولـ تنت  تحوالت كبرى ؟
خريف ليـ مصالح في ببلدىـ ؟ ىؿ كاف العراقيوف يخوضوف ىذه الحروب نيابة عف آ

وىؿ كانت السمطات اافمة عف ذلؾ أـ متورطة فيو ؟ ثـ مف كاف وقود ىذه الحروب 
 المدمرة ؟

ال لماذا لـ تنت  ىذه األزمات الكبرى تحوالت كبرى في ببلدنا؟  وا 
باعتقادي ليس ثمة خطذ في قوانيف التحوالت الكبرى ، ولكف ىناؾ أكثر مف خطذ في 

الّ قوانيف الحرو  فما تعميؿ األزمات التي أنتجت المزيد  ب التي أنتجت ىذه األزمات ، وا 
 مف االختبلالت العضوية في البنيات االجتماعية واالقتصادية ؟
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واشّدد ثانية ػ عم  أنيا اختبلالت عضوية وليست طبيعية عم  مستويات عديدة مف 
ت بالتوازف االجتماعي ػ التفكير والسموؾ والبنية االجتماعية ، إف لـ اقؿ أنيا أخمّ 

 االقتصادي برمتو .
المجتمت بصناعة الموت والخوؼ  -الناجمة عف الحروب -لقد ش مت ىذه األزمات

حباط ، وليست عوامؿ محركة دافعة لمبحث  والعنؼ ، ليذا كانت عوامؿ ارتداد وانكفاء وا 
 عف سبيؿ لمخروج منيا نحو أفؽ جديد.

راؾ في التحوؿ الجذري مف حاؿ ال  حاؿ ، إف أي أزمة تشكؿ طاقة خبلقة مف الح
ولكف ال يمكف أف يحدث أي تحوؿ مف دوف حرية موازية لو ، مف حيث عبلقات البنية 

 االجتماعية واالتجاه في الت يير .
مكانية منيا عم   واف كنا أكثر شعوب العالـ تعّرضًا لؤلزمات الكبرى ، ولسنا اقؿ قدرة وا 

 فما تعميؿ ذلؾ ؟ تمقؼ شفرات التحوالت الكبرى ،
نما لوضت ) جرثومة التخمساءلة ػ محاكمة التاريخ السياسيال نبت ي مف ىذه ال ( مؼ، وا 

 في سياقيا التاريخي الصحيح والواقعي مف حركة الت يير السياسي .
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 مساءلة ..
 الخطاب الثقافي الراىن. . ونقده

 
 
 

 
 
 

بالواقت العراقي ػ قد دفت بحوامؿ االعتراؼ بذف الت يير الذي عصؼ  يجب       
 األنساؽ الثقافية المتجاورة داخؿ المشيد الثقافي الراىف ػ باتجاىيف :

 الحوار مت ارخر ، واالنفتاح عميو . •
 التمسؾ باليوية الوطنية ، واالن بلؽ عمييا . •

ف وقد أدى االحتكاؾ بيف ىذيف االتجاىيف ال  حراؾ ثقافي لـ يشيده الوضت الثقافي م
قبؿ ، وخاصة أف اامب المثقفيف العراقييف ػ ينضووف تحت تيارات سياسية ويتحدروف 

 عف حاضنات أيديولوجية مختمفة .
ىي إحدى أىـ الدوافت المحركة لمم ايرة واالختبلؼ في  -وال شؾ أف ىذه التعددية 

، حت  تنوعت أنساؽ الخطاب السياسي واأليديولوجي  ،سياسة الخطاب الثقافي الراىف 
وخاصة بعد أف برزت اليوامش المقموعة والمنسية والم مورة والم فوؿ عنيا عم  السطح 

 الثقافي في انكشافو الظيوري .
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: صناعة الخوؼ س الثقافي لمرحمة ما قبؿ الت ييرف كانت مف أىـ مفردات القامو ا  و 
لسياسي والموت والجوع ، فاف مف أىـ مفردات القاموس الثقافي لمرحمة ما بعد الت يير ا

 : الحرية والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف .
 ( بعد أف تحّرر المتخيؿ السياسي ؟ؿ تحّرر المتخيؿ الثقافي ) فعبلً ولكف ى

 وىؿ تحررت الذاكرة الثقافية مف الترسبات المطموسة في القاع ؟
 ثـ كيؼ سيكوف شكؿ الخطاب الثقافي ومضمونو المعرفي ؟

 ا ىي جمالياتو الوطنية ؟واف كاف ثمة متخيؿ وطني جديد ، فم
ال يمكف اإلجابة عف ىذه األس مة دونما البدء بنقد الخطاب الثقافي لذاتو عبر البحث 
عف اليوية ، واستقبلؿ الذات الثقافية ، وعبلقة الذات باألخر ، وعبلقة الخصوصية 

 بالكونية .
ديد بصي ة البد أف يعيد ترتيب أولوياتو المعرفية مف ج -ليذا فاف الخطاب الثقافي

موازية النجازات التعبير السياسي إف لـ نقؿ بصي ة مستوعبة لو ومتقدمة عميو في 
 التذسيس الثقافي :

 مف أنا ؟
 وكيؼ أنا ؟ وأيف أنا مف حركية الت يير في العالـ ؟

 كما يستدعي الزمف االرىاصي الراىف ػ مساءلة الخطاب الثقافي:
 فية الجديدة ؟مـ ينطمؽ في تحديد عناصر منظومتو الثقا

 ولمف يتوجو ؟
    وىؿ الخصوصية الوطنية تعني بالضرورة االن بلؽ عم  ذاتيا دونما انفتاح عم  

 العالـ ؟
 وىؿ الكونية تعني )عولمة( الخصوصية ؟



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

045 

ال شؾ إف ىذه األس مة تضت الخطاب الثقافي الراىف في حراؾ ثقافي مستمر ودا ـ في 
عم   وة والتوازف واإلقناع ما يجعميا أكثر قدرةالبحث عف أجوبة تمتمؾ مف عناصر الق

 ( بصيغ فاعمة واير منفعمة بحركة الت يير السياسي .استيعاب ) الواقت عم  األرض
إذاً  ما حدث في الواقت ػ أطاح البن  التحتانية والفوقية دفعة واحدة ، ولعؿ استعادة 

قت جديد بحاجة ال  فيـ الوعي الثقافي بما حدث ػ يضت الخطاب الثقافي في مواجية وا
 جديد في بناء الذات الثقافية بقوانيف عمؿ جديدة .

 إذاً  ما قانوف تذثير المحظة الحاسمة في التحوؿ مف مرحمة ال  مرحمة جديدة ؟
وما درجة حساسية ) الراسب التحتاني ( لبلزمات والحروب والمجاعات ػ   كعامؿ محرؾ  

 رة بعد االن مار بو ؟ودافت  لقانوف  تجاوز  الواقت   مباش
 ولكؿ ذلؾ : فالخطاب الثقافي لـ يخرج عف اطار التشظي واالنقساـ عم  ذاتو !!
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 دراة األزمات .. والخطر القادمإ
 
 
 
 
 
 
 

( بوصفيا حالة توتر أو لحظة حرجة أو نقطة تحوؿ في سياؽ )األزمة نفيم         
ليا ومتقدـ عمييا في البحث عف حؿ لدرأ تطور االحداث ، تستدعي اتخاذ قرارمستوعب 

 الخطر النات  عنيا ارف أو في المستقبؿ .
كما نفيـ ) ادارة االزمات ( بوصفيا مجموعة مف االستعدادات والجيود االدارية لمواجية 
االزمات أو الحد مف آثارىا السمبية ، وذلؾ بػ ) تقدير الموقؼ االزموي ( مف خبلؿ ربط 

 يجية العميا لمدولة .االزمات باالسترات
إذًا ادارة االزمات تعني كيفية القضاء عم  االزمات مف خبلؿ تحييد مصادر تيديدىا ، 

 بما في ذلؾ التقميؿ مف خسا رىا البشرية والمادية الناتجة عنيا في االقؿ .
مف ىذا المنطمؽ : اف كانت االزمات وال تزاؿ عصّية عم  ادارة االزمات ، فيؿ ىناؾ 

 ؾ وتقدير ليا ؟سوء ادرا
 أىي ازمات ناتجة عف تدىور الوالء واالنتماء ؟

 ف كانت كذلؾ ، فيؿ مف سبيؿ لمخروج منيا ؟ا  و 
ينب ي االعتراؼ بالعجزعف تيي ة المناخ المبل ـ لمعالجة ىذه االزمات ، ب ية االمساؾ 

اّل  بزماـ المبادأة ل رض التحكـ بيا مف خبلؿ تعطيؿ عوامميا المحركة والدافعة ليا ، وا 
 اليمكف السيطرة عمييا .
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ليذا ىناؾ تراكـ مف االعطاب والرواسب التحتانية في تاريخ ىذه البمداف التي استنبتت 
فييا الديمقراطية مف دوف تحديث اجتماعي متدرِّج ليا ، حت  ظيرت تناقضات قا مة 

موكيات  بيف الت يير في القوانيف والدساتيرالسياسية وبيف الت يير في العقميات والس
 االجتماعية .

       ف ىشاشة الممارسة الديمقراطية فتحت جحيـ إوراـ ببلاة الخطاب الديمقراطي، ف
اّل فيؿ مورست الديمقراطية تحت رقابة الشعب والرأي العاـ ؟ ) االرىاب البلمر ي ( ، وا 

الّ  فما تعميؿ ازدواجية السموؾ السياسي والتعددية الفكرية في الثقافة السياس  ية ؟وا 
ومف خبلؿ التصادـ السياقي بيف االتجاىات المتعاكسة بيف مشروع الديمقراطية الذي لـ 

قافة معادية لمدولة يتثبت بعد ونقيضو االسبلـ السياسي الذي لـ ينيـز بعد ، نشذت ث
، تقودىا جماعات اسبلمية سياسية عم  نحو مفارؽ لبلسبلـ التقميدي ، والشعب معا ً 

 ة مدولنة بآيديولوجية االكراه واألسممة .تسع  ال  انتاج دول
 ليذا كمما تضاعفت االزمات ، كمما تقيقرت ادارة االزمات في االستجابة لمتحديات .

، لكي ستراتيجية تستند عم  أرضية صالحةدارة االزمات بحاجة ال  منظومة اإإذًا 
زمات ، اليقاؼ تتجاوز الفعؿ ورد الفعؿ التقميدي ال  مستوى ادراؾ الحافات الخطرة لبل

 االنييارات المتدرِّجة .
 ولعؿ أىـ مظاىر فقداف القدرة عم  ادارة االزمات :

دارة االزمات ، وذلؾ بفعؿ الفراغ إ، حت  أصبح خارج سيطرة تساع دا رة االرىابإ
 الستراتيجي الذي تحوؿ ال  ساحة مفتوحة ، يتحرؾ فييا االرىاب بذدوات اير مر ية .

مركزي لنا : ىؿ ىناؾ منظومة استراتيجية أكثر كفاءة الدارة االزمات وبذا فاف الشااؿ ال
 لمواجية الخطر القادـ ؟

 ذلؾ ىو البعد المطموب في ادارة االزمات .
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 حروب المعايير الثقافية
 
 
 
 
 
 

، وكيؼ تتخمؼ ؟ وأييما المسؤولة عف تفكؾ المجتمت تتطور المعايير كيف       
 : الثقافة أـ التنمية ؟وتصدع معاييره االجتماعية 

ال كيؼ صار االنتماء ال  الطا فة أقوى مف االنتماء ال  القبيمة؟ واالنتماء ال  القبيمة  وا 
أقوى مف االنتماء ال  المواطنة ؟ ومف ثـ كيؼ انتشرت قيـ العنؼ األيديولوجي والفساد 

 اإلداري والجريمة المنظمة ؟
قيمي نات  عف ارتداد نكوصي ، ولكف مف مف البداىة أف يتعّرض مجتمعنا ال  انييار 

الممكف أف يتشكؿ ثانية عم  وفؽ تطور عقبلني ىرمي ، الف الفوض  الناجمة عف 
الت يير تشكؿ مرحمة طبيعية الستقرار أي نظاـ اجتماعي في المستقبؿ ، وبخاصة إف 

واستعداده عم  التكيؼ  مجتمعنا قد تعرض ال  ت يير دراماتيكي مفاجئ يفوؽ قدرتو
ال كيؼ يتكيؼ مت الديمقراطية الوافدة مت االحتبلؿ مف دوف رأسماؿ االجتماعي ، وا 
 اجتماعي؟

مدني ؟ ثـ كيؼ يتحرر المجتمت نوع بيذه السرعة مف دوف تطبت وكيؼ يؤمف بالتعدد والت
 مف االستبداد قبؿ تقويض العقمية التي تقبؿ باالستبداد ؟

ف اإلرىاب الذي إىبية والعرقية والدينية، فواف كاف ىذا الت يير قد أيقظ النزعات المذ
ألحؽ البنية االجتماعية لببلدنا بتبعية أحداث الحادي عشر مف أيموؿ كاف األكثر إبادة 
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( كانت مصدر الدمار فقط ، بؿ وآلة بن  التحتانية ليس الف ) القاعدةبشرية واستدماراً  لم
 دارة األزمات في ببلدنا .االحتبلؿ المبرمجة بال زو الثقافي ، إضافة ال  سوء إ

واف كاف الت يير قد انحرؼ باتجاه الفوض  المدمرة لرأس الماؿ االجتماعي ، فذف 
الصراع ضد معايير العنؼ اإليديولوجي واإلرىاب المسمح والفساد اإلداري ال يخرج عف 

 إطار ما يصطمح عميو بػ ) الحروب الثقافية (.
ضد مصادر تفكؾ المجتمت وتصدع معاييره  إذا كيؼ نخوض ىذه ) الحروب الثقافية (

 االجتماعية؟
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 الجيل الرابع من الحروب غير النمطية
 

 
 
 
 
 

مت الطور الرابت مف الرأسمالية جيؿ رابت مف تقنيات الحروب اير  ظير        
سقاط   Asymmetrical  warfareالنمطية )      ( ييدؼ ال  ) إفشاؿ الدولة ( ، وا 

حالة مف الفراغ  ، وذلؾ بتقويض ) نظاـ الدولة (  مف الداخؿ ، لخمؽـو السيادة () مفي
، عف طريؽ تفتيت وحدة الشعب وتقطيت عبلقات النسي  الرابطة بيف والفوض  والخراب

 مكّوناتو االجتماعية  والتاريخية  .
ذ ال  حشد أكبر ليذا فذف أية دولة تمتمؾ القوة العسكرية والتفّوؽ التكنولوجي ، لـ تعد تمج

قدر مف السبلح والرجاؿ أو أكبر قدر مف وسا ؿ التدميرالمباشرة ، وانما أخذت تستيدؼ 
وحدة تماسؾ المجتمت والمنطؽ الداخمي لمنظاـ ، وذلؾ مف خبلؿ زحزحة البناء الفوقي لػ 
" النظاـ الذىني " لمدولة ،  وزعزعة البناء التحتي لػ " التركيب االجتماعي " لمشعب ، 

( بطرؽ أكثر ببلاة في التدمير مف الحروب ثنية )عرقية/ دينية/ مناطقيةلخمؽ نزاعات ا
 التقميدية .

( وبمداف أخرى ة ، ماجرى في بمداف عربية )....ومف تمثيبلت ىذه الحروب اير النمطي
 في أفريقيا وأميركا البلتينية .

 مف الحروب اير النمطية ؟ولكف الشااؿ المركزي لنا : َمْف ابتكر تقنيات الجيؿ الرابت 
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ال شؾ اف الجيؿ الرابت مف الحروب اير النمطية نتاج لمطور الرابت مف الرأسمالية 
اّل فما تعم / يؿ الفوض  اير الخبلقة : )العنؼالميبرالية المتوحشة وتمثيبًل ليا ، وا 

 ( الناتجة عف الحروب اير النمطية ؟ؼ/ االرىاب/ الخراباالتطر 
مالية في طورىا الرابت مف جيؿ رابت أيضًا مف حروب اير نمطية ، اف ماأنتجتو الرأس

أيقظت ما يصطمح عميو بػ " اليايبر فيروس " مف سباتو العميؽ ، بوصفو الطفيمي الساـ 
 ، األكثر قابمية عم  البقاء ، واألكثر قوة في االنتشار الوبا ي مف بمد ال  آخر .

" ليس استعارة مجازية لمداللة عم  يبر فيروسقارئ ال  أف "الياوينب ي توجيو انتباه ال
القير الكولونيالي والتموث البي ي والفساد المالي والتفكؾ االجتماعي واالحتراب الطا في 
الّ  فما تعميؿ  واالرىاب اير المر ي ، وانما ىو البنية الخفية ليذا المركب الوبا ي ، وا 

ف رااـ وا  فساد ومصادرة إلرادات الدوؿ أىداؼ الحروب اير النمطية مف : إكراه وا  قار وا 
 والشعوب الم موبة ؟

إف بمداف العالـ الثالث ، ومنيا ببلدنا ػ أوساط مضّيفة ألوب ة الجيؿ الرابت مف الحروب 
اير النمطية ، ليس ألنيا ال تمتمؾ مناعات ذاتية محّصنة مف الداخؿ ، وانما ألنيا 

 ـ .عّصية عم  التكّيؼ أو التذقمـ مت ت يرات العال
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 المثقفون
 وتاريخ اإلرث السياسي لمسمطة

 
 
 
 
 
 

الراـ مف حراؾ الحرية  السياسية الناجـ عف التحوؿ باتجاه الديمقراطية ،  عمى         
فذف البنية السياسية لـ تتحرر كميًا مف الراسب التحتاني ، وبخاصة تاريخ اإلرث 

ىذا التذريخ ال  أف السمطة لـ تكتؼ السياسي لعبلقة السمطة بالمثقفيف ، إذ يشير 
نما تقـو بإخصا و سياسياً ، بحيث يخرج مف زنزانتو وقد  بإقصاء المثقؼ وتيميشو ، وا 

 فقد ظمو السياسي .
ة ؟ وقبؿ ذلؾ : وازاء ىذه الحرية : ىؿ تحرر المثقفوف مف اإلرث السياسي لتاريخ السمط

ال فما تعميؿ تخويف المثقؼ مف تاريخ اإلرث السياسي لبلستبدىؿ تحررت السمطة  اد ؟ وا 
 سياسياً  سواء المنتمي آيديولوجيا أـ البل منتمي ؟

إف والء المثقؼ لمسمطة ليس معيارًا صا بًا لوطنيتو مف عدميا ، حت  ولو كاف أداة مف 
أدواتيا ، كما أف االنتماء األيديولوجي ليذا الحزب أو لتمؾ الحركة السياسية ليس عيبًا 

نما ىي وطنيًا ، فا لوطنية ال تنتجيا اريديولوجيا أو تصنعيا السمطة أو تمنحيا الدولة ، وا 
 ىوية تتجوىر بروح المواطنة .

إذًا اختبلؼ المثقؼ مت السمطة ليست تيمة يترتب عمييا التخويف والتشكيؾ بيويتو 
اّل لف يبق  معن  لمبدأ الرقابة الوطنية الواعية .  الوطنية ، وا 
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، فإف تخويف المثقؼ لحرية) مف التعبير وحت  المعتقد(د شّرع قوانيف اف كاف الدستور قا  و 
دالة عم  ديمقراطية ممتبسة ، وبذا مف الخطذ تصنيؼ المثقفيف عم  وفؽ خانات 
التخويف السياسي الختبلفيـ مت ما يجري عم  ارض الواقت مف إنحراؼ سياسي أو فساد 

الختبلؼ التي ُينادى بيا مجرد تشكيؿ إداري أو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف ، وكذف ثقافة ا
 مجازي كاذب .
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 نياية صالحية النخبة
 

 
 
 
 
 

( مف الفضاء التداولي الشا ت مف تذثيـ إسقاط مفيوـ ) خيانة المثقفيف ينبغي         
 وتخويف ثقافي ، ليس ألف المثقفيف " أبرياء " أو لـ تثبت ادانتيـ ، وانما الف التحّوالت

/ / البوبالثقافية المعولمة زحزحت السرديات الكبرى بالسرديات الص رى : ) كرة القدـ
( ، مما تحّوؿ المنت  الثقافي ال  سمعة معولمة يتحكـ فييا الرأسماؿ الفيديو كميب/ الروؾ

 الطفيمي ، حت  صار لمثقافة سوؽ تبادلية حّرة عم  وفؽ مبدأ المنفعة التجارية .
 لبلمباالة واالرث السياسي الفاسد الذي ورثتو النخبة تدحرجت الثقافةوفي زمف الفوض  وا

، ولـ يعد لو أية قيمة اجتماعية موازية لػ ) العب ال  الحضيض ، وىبطت قيمة المثقؼ
 ( .لقدـ/ المطرب/ القدري الكارزميكرة ا

 إذاً  ىؿ انتي  زمف المثقؼ الذي يحمـ بالتنوير واقعًا  ؟
؛ تحّوؿ المثقؼ ال  : لناجمة عف انييار البن  التحتانية لمثقافة لعؿ مف أخطرالنتا   ا

، راىب ماكر ، موظؼ خبير في البورصة أو في السياسة ، وقد أخذ يترّسخ مقاوؿ أجير
مة وانتياءً  بطبقة رجاؿ ىذا النزوع نحو عدمية الثقافة ، إبتداًء مف بورصات العم

، بؿ واالتجاه نحو المزيد مف معموماتيةبالشبكة العنكبوتية ال ، عبر المروراالعماؿ
االقتصاد المدم  بالعولمة ال  مستوى القضاء عم  ماتبق  مف التنمية الوطنية المستقمة 
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أو رأسمالية الدولة الوطنية التي راودت مخيمة االنتمجنسيا الرثة ، وىي ال تزاؿ تتقادـ مف 
 الدولة .ريؼ الكفاؼ ومدف الصفيح ومناطؽ با سة اابت عنيا خدمات 

نتيت إوبإزاء ىذه المعادلة التي حّمت فييا شعبوية الثقافة محؿ نخبوية الثقافة ؛ ىؿ 
 صبلحية النخبة فعبًل ؟
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 رثاثة األنتمجنسيا ..
 وآيديولوجيا السوق

 
 
 
 
 
 

يعد أي مثقؼ محّصف ضد االرتداد الثقافي والتحّوؿ اريديولوجي ، وخاصة  لم        
إنييار منظومة األنظمة االشتراكية ، وتفّكؾ مراكز القوى اليسارية في ببلدنا وفي  بعد

العالـ ، حت  ت ّيرت رسالة المثقفيف عم  نحو مفارؽ مف تطمعاتيـ ال  القضاء عم  
ستنبات الديمقراطية مف دوف  الرأسمالية وتحقيؽ العدالة االجتماعية ال  تبني الميبرالية وا 

        جتماعية ، مما تحّوؿ االبية المثقفيف مف جماىيرييف ال  خدـ تحديث البنيات اال
 ( نمطييف في تمجيد آيديولوجيا السوؽ .) بيزنس

لقد أشاعت الميبرالية الجديدة في الطور الثالث مف الرأسمالية ػ الروح الشعبية االستيبلكية 
سرديات الكبرى ، ومنيا النثروبولوجيا الثقافة ، وقد تنّبو فرانسوا  لوتار ال  سقوط ال

 الماركسية ، بعد اف تحّولت مف ماركسية اقتصادية ال  ماركسية ثقافية .
وخبلفاً  ِلما توقعو ماركس ، لـ يتحّرر العمؿ مف ىيمنة رأس الماؿ ، وتكمف طاقة الخطذ 
في ماركسية ماركس في تجاىؿ السياؽ االقتصادي ريديولوجيا السوؽ ، وفي تجاىؿ 

، وتبنيو  ٖٗٛٔوطتو عاـ سي لمفيوـ الديمقراطية الذي طرحو في مخطالسياؽ السيا
 ( .يتاريا) ديكتاتورية البروللمفيـو 

/ العادية / اليامشية ( ى وشيوع الروح الشعبية ) اليوميةليذا أّدى سقوط السرديات الكبر 
 وؽ .ال  ظيور ثقافة تعددية قا مة عم  انتاج الحرية الميرالية الرأسمالية لمفرد والس
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الّ  لماذ تّخم  مثبلً  مثقفيف عف رثاثة ىذه االنتمجنسياومف الطبيعي اف تعّبر ردة ال    ، وا 
 !حب أف يسمَي نفسو ) ماركسياً ( ؟( عف ماركسيتو ، ولـ يعد ي) ماىر شريؼ

 !ل  قومي ، ومف قومي ال  إسبلمي ؟ولماذا تحّوؿ ) محمد عمارة ( مف ماركسي ا
 ؟!لميبرالية ورىانو عم  االسبلمييف( عف عممانيتو االديف ابراىيـ) سعد وما تعميؿ إرتداد

( بيف أف يكوف مسمـ مبادئ في االيماف  )....مفكر إسبلمي سمفي وما معن  ازدواجية
 وليبرالي آليات في التفكير ؟!

إف ىذه التبدالت وايرىا تكشؼ عف رّدات ثقافية وآيديولوجية ، تحّوؿ بيا مثقفوف مف 
اليميف ، ومف الماركسية ال  االصولية االسبلمية ، ومف الراديكالية ال  اليسار ال  

 الميبرالية الوحشية ، ومف معارضة االنظمة السياسية ال  االنخراط فييا .
وقد وصؼ جورج طرابيشي التيار ال الب ليذه االنتمجنسيا العربية بػ )) االنتمجنسيا الرثة 

.. إذاً  أليست ىذه الرثاثة سبب ردة االنتمجنسيا (زء مف ) رثاثة ىذه ((  واعترؼ بذنو ج
 المثقػفيف ؟
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 والدة آيديولوجيا السوق
 موت رسالة الثقافة

 
 

 
 
 
 
 

تكتِؼ العولمة بافراغ الثقافة مف الرسالة ، ومف ثـ نزع اليوية عنيا ، وانما  لم        
تحّولت الثقافة ال  سمعة زحزحت فييا الخصوصية لصالح االنفتاح عم  العالـ ، حت  

 مجّردة تخضت لحسابات السوؽ الحّرة .
ف كانت الثقافة تتجو نحو التسميت التجاري مت التدّني القيمي لمثقافة ، فما درجة خطورة  وا 

 انحراؼ المثقفيف نحو السوؽ الثقافية واالستيبلؾ الوظيفي لممعرفة ؟
ال  أنماط تقترف بالبورصة أو المعمومة  لقد انفّكت منطومة الثقافة المنتجة الفعاؿ الثقافة

أو الميديا المرسممة ، وانفؾ مجتمت الثقافة ال  ثقافات مخوصنة ، ليس بدافت التعدد 
االجتماعي بذاتو ، وانما بدافت االنقساـ الثقافي عم  ذاتو ، وبذا فإف الثقافة سا رة نحو 

 التفكؾ والتشظي واالنشطار .
تعّرضت ال  انييار متدرِّج في االقتصاد والسياسة والسوؽ ، ، فقد أما الثقافة في ببلدنا

اجية الواقت أفض  ال  تصدع عميؽ في البنيات االجتماعية ، حت  فقدت القدرة عم  مو 
، وخاصة بعد أف صارت ببل عمؽ والمركز والأفؽ ، حت  أو مواكبة روح العصر

 ضاعت الحدود بيف الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية .



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

061 

، واضحمبلؿ القاعدة المجتمعية لمحداثة ، وىيمنة الديف كآيديولوجيا إنكفاء اليسار ولعؿ
سياسية ، وخاصة خيانة المثقفيف لرسالة الثقافة ، زحزحت ىذه العوامؿ ػ موقت الثقافة 

 مف سياؽ التنمية البشرية .
اة مف دوبذا لـ تعد الثقافة رسالة في النيضة أو التنوير أو الحداثة ، وانما صارت أ

والمثقؼ كذلؾ لـ يعد يحمؿ رسالة أو يحمـ بالت يير ، وانما أدوات آيديولوجيا السوؽ ، 
ة تمبي حاجات صار أداة مؤدلجة أو أداة مدولنة بوظيفة الدولة أوأداة منتجة لبضاع

 السوؽ المت ّيرة .
ة ، في ليذا نمحظ في تجميات ىذه الثقافة والدة آيديولوجيا السوؽ في موت رسالة الثقاف

 عالـ تتعارض فيو اخبلقيات الت يير بيف األنسنة والرسممة كميًا لدرجة التصادـ السياقي .
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 العقيدة االمريكية
 واالستعارة المجازية لك " أفعى األناكوندا "

 
 

 
 
 
 
 

( في  Surge -أف تخم  الجنراؿ دايفيد باتريوس عف فكرة ) الصولة بعد         
العراؽ واف انستاف ، طرح تصورًا جديدًا لمعقيدة االمريكية العسكرية ، قّدـ فيو  القتاؿ في

فكرة بديمة عنيا بعنواف " دليؿ مكافحة التمرد " ، وقد تذثر بيا باطروحة " دليؿ مقاومة 
، التي ورثيا بدوره عف المارشاليف االياني   David Galulaالتمرد " لدافيد االوال _ 

( ، واعتمد فييا عم  كتاب ) الحرب ٖٜٗٔ-ٗ٘ٛٔيوتي )( ول ٜٙٔٔ -ٜٗٛٔ)
 Roger( لمؤلفو الفرنسي روجي ترنكيي _La Guerre Moderneالمعاصرة _ 
Trinquier. 

ويعّرؼ باتروس عقيدتو االمريكية القتالية في العراؽ واف انستاف بػ " استراتيجية أفع  
فاعية وتثبيتية ، وتقـو بتوظيؼ : ىجومية ودا " ، وىي قا مة عم  ثبلثة عناصراالناكوند

الفوض  والفتنة المذىبية ، التي تستدعي القوات االمريكية ، وكذنيا المّخمص والمحرر 
 وواىب الديمقراطية .

عسكرية ، فإف واف كاف الديف والبي ة وآيديولوجيا الدولة ػ مف أىـ عوامؿ تكويف العقيدة ال
( Anaconda  -أفع  االناكوندا )مجازية بػارة الما عبلقة االستع الشااؿ المركزي لنا:

 بتمثيبلت العقيدة العسكرية االمريكية في الواقت ؟
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ينب ي االعتراؼ بذف باتريوس الممقب بػ " الجندي المثقؼ " قد أحسف االستعارة في تمثيؿ 
الدالالت الحافة لمعقيدة العسكرية االمريكية الراىنة ، وخاصة في كيفية : تقطيت أوصاؿ 

، ومف ثـ عزؿ القرى ، وانتياج سياسة خادعة في إستمالة ميوؿ السكاف ،  المدف
واحتواء البؤر المتوترة ، وبالتالي خنؽ حركة التمرد قبؿ عممية االفتراس وىضـ الضحايا 

. 
وبذا تستدعي أفع  االناكوندا : القوة المتوحشة عم  ابتبلع االجساـ الكبيرة ، بما يجعميا 

مريكية القا مة أصبًل عم  ثقافة االحتواء واالبادة الجماعية ، وبيذه دالة عم  العقيدة اال
االستعارة أراد باتريوس تمثيؿ العقيدة االمريكية برمزانية القوة المتخيمة لفصيمة " االناكوندا 

 " ذات المزايا النادرة قي اابات االمازوف وافريقيا واستراليا .
ع  األناكوندا " تمثيبلت العقيدة العسكرية االمريكية لػ " أفزية ليذا تتجاوز االستعارة المجا

الدالة عم  انتاج أسباب الموت القاتمة ال  مستوى االقتراف بػ " المذىب االمريكي " الداؿ 
عم  إخبلقيات الرأسمالية المتوحشة ، وبذا تكمف ببلاة االستعارة في كيفية المزج بيف 

 األناكوندا " ، بوصفو أقوى أفع  في العالـ . السياسة الناعمة والقوة الفتاكة لػ " أفع 
ليذا لـ تذت االستعارة مف فراغ جواني ، وانما ىي تجريد وتجسيد لمنظاـ الذىني ألمريكا 

 بوصفيا قوة عظم  .
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 السمفية الجديدة
 ومرحمة مابعد تنظيم " القاعدة "

 
 
 
 
 
 

كؾ مركزية تنظيـ القاعدة ، وخاصة تف -السمفية الجديدة لسببيف : أواًل  ظيرت          
بعد أف خسرت قاعدتيا في اف انستاف ، وااتياؿ أىـ رموزىا الكارزمية ) اسامة بف الدف 
( ، وتشتت ماتبق  مف قياداتيا الميدانية ، حت  تحولت ال  فكرة آيديولوجية ، وثانيًا _ 

ر مسؤولة ، ( ، وماأنتجتو مف حريات اي) ثورات الربيت العربيمايسم  بػتنامي 
وديمقراطيات ميجنة بالفوض  اير الخبلقة ، مما أتاح لمسمفية الجديدة أف تحمـ بالخبلفة 
ودار االسبلـ ومحاكاة المسمميف االوا ؿ ، ومقاربة القرآف والسنة ، في تذسيس دولة دينية 

 تقـو عم  الشريعة االسبلمية .
دولة الخبلفة / امارة المؤمنيف  كما تبمورت مفاىيـ ومصطمحات عدة محايثة ليا ، منيا :

/ الدولة االسبلمية ، وخاصة ) السمفية الجديدة ( ، حيث دخؿ ىذا المصطمح الفضاء 
التداولي منذ الثمانينيات ، وقد ُأطمؽ عم  جماعات االسبلـ السياسي التي تتبن  الجياد 

صطمح في منيجًا لت يير الحكـ أو النظاـ بالعنؼ المسمح ، وقد تمت صيااة ىذا الم
 أدبيات سيد قطب خبلؿ الستينيات .

ف كاف ثمة صراع بيف السمفية الجديدة والسمفية التقميدية لمقاعدة ، فيو صراع بيف  وا 
منيجيف مختمفيف مف حيث قاعدتي العمر والتجربة ، أي أنو صراع أجياؿ وليس صراع 

الجيادي ، ولكف لسرد أفكار ، بداللة أف الديف اليزاؿ العامؿ االساسي المحّرؾ ليما في ا
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قة ( ) االرض المحرو يادي الجديد انتقؿ مف استراتيجية: إف السرد الجسمة الفرؽ بينيما
( ب ية اقامة دولتو االسبلمية عمييا ، أي بمعن  انتقؿ مف ال  استراتيجية ) قضـ االرض

ة السرد السياسي لمعنؼ ال  السرد الجيادي الشامؿ ، وبذا يكمف الفرؽ في أف القاعد
ذات وجود افتراضي في السرد الجيادي ، ألنيا التتمتت بدرجة معينة مف الثبات النسبي 
عم  االرض ، في حيف أف السمفية الجديدة ذات وجود واقعي في السرد الجيادي ، ألنيا 
ماثمة عم  االرض ، واف كانت محكومة بقمؽ وجودي ، كما ىو حاؿ مايسم  بػ " الدولة 

 والشاـ " .االسبلمية في العراؽ 
وتنماز السمفية الجديدة في انيا عابرة لمقوميات أكثر مف القاعدة ، مف حيث إنتماء 
العناصر االجنبية اير االسبلمية الييا ، والعابرة لجذورىا اإلثنية والدينية والعرقية ، 

 وذلؾ بدافت الردة واالرتداد ورد الفعؿ عم  أمريكا وأوربا والرأسمالية المتوحشة .
فالسمفية الجديدة تجاوزت مرحمة تنظيـ القاعدة القا ـ عم  الحرب اير المر ية ال  ليذا 

مرحمة الحرب المباشرة ، وراـ انيا حرب تكفيرية ، فإنيـ يروف بذنيا " حرب مقدسة " 
 ( !!) اف الجياد ماض ال  يـو القيامةفي سبيؿ االسبلـ ، بؿ ويتمسكوف بشعار 

جديدة ، سرد عنيؼ مضاد لمتاريخ ، قا ـ عم  قطيعة عنيفة إذًا السرد الجيادي لمسمفية ال
االسبلـ مت البراديـ األوؿ لبلسبلـ والمسمميف ، يتحرؾ بدوافت دواما ية منزوعة عف روح 

 لػ " الدولة االسبلمية " . في تمثيبلتو المتخيمة
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 الحروب القادمة
 

 
 
 
 
 
 

كد ىنري كيسنجر في ممة، فقد أتعد الحروب القادمة مجرد فرضيات محت لم       
( اف العالـ يقؼ أماـ منعطؼ خطير، حيث ٕٗٔٓ -يدالنظاـ العالمي الجدكتابو األخير)

سينتقؿ مف صراع مناطؽ النفوذ ال  صراع بيف االمـ والدوؿ الكبرى ، بداللة إختبلؿ 
دوؿ  توازف قوى العالـ أو مايسميو أميف معموؼ بػ " اختبلؿ العالـ "، وبضمنو اضطراب

الشرؽ أوسط أو ما يسميو زيب ينو بريجنسكي بػ " االضطراب العالمي عم  مشارؼ 
 القرف الحادي والعشريف " .

والشؾ اف التضخـ والكفاؼ والكساد الكبير النات  عف تراجت موارد الطاقة وتزايد عدد 
وب مف أىـ العوامؿ المحركة والدافعة باتجاه نش -سكاف العالـ ، وانعداـ االستقرار

 الحروب القادمة.
ولكف ماشكؿ ىذه الحروب ؟ أىي حروب ثقافية ىووية ؟ أـ حروب دينية آيديولوجية ؟ 

 أـ حروب ج رافية سياسية أـ ىي حروب مركبة مف كؿ ذلؾ ؟
إف نظرية إزاحة الدولة بػ )نظرية الفوض ( وتفكيؾ مركزية نظاميا السياسي بنزعات 

( في العالـ ، كما اف تفكيؾ الدولة طبات الػ ) أناتشظيات الذات وتق جزء مف -انفصالية 
وتفتيتيا ال  كيانات جديدة ، البد أف يؤدي ال  تفتيت وحدة الج رافية السياسية ، وذلؾ 

، ليذا فإف تراجت الخطاب اريديولوجي والقومي لصالح التاريخ السياسي لمدولةلتعطيؿ 
الديمقراطي والمدني لصالح تقدـ ، وتراجت الخطاب تقدـ االسبلـ السياسي الراديكالي
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فتح الطريؽ لظيور جيؿ جديد مف الحروب المبتكرة  –عسكرة المجتمت وأسممة الدولة 
لتفتيت النواة االساسية لميوية الوطنية ال  ىويات عرقية فرعية ، مما يستحيؿ في ىذه 

 الحاؿ إقامة دولة تتجاوز طور األمة .
فرعية ليس نتاج تعددية ثقافية ، وانما نتاج عدـ إف انشطار اليوية الوطنية ال  ىويات 

تطور اليوية الوطنية بطريقة تستجيب لمتحديات التي تواجييا بصيغ موازية لمتحوالت 
 االجتماعية والمدنية .

، فإف الحروب القادمة نتاج آيديولوجيات ثقافية بيف جماعات وأمـ ودوؿ تنتمي ولكؿ ذلؾ
ت ىذه الحروب ذات طبيعة حضارية " كما لخصيا ال  ىويات متمايزة ، وستكوف دواف

" ، وبذا فاف ما يحدث يبات في كتابو " االسبلـ شريكا ً المستشرؽ االلماني فريتش شت
ف لـ  ارف مف حروب طا فية وعرقية ومناطقية ، انما ىي مقّدمات لحروب قادمة ، وا 

دفت ال  ت يير النظاـ يكف توقيتيا اير معمـو ، إالّ  اف ارثار التي ستترتب عمييا، ست
 العالمي الراىف ، وخاصة ت يير خارطة الشرؽ االوسط .
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 ستاتيكو التفكيك
 
 
 
 
 
 

، أي تفكيؾ " الوضت القا ـ " في الػ " ستاتيكو " بػ " التفكيؾ "مفيوـ  إقترن         
      ير ، بداللة أف العالـ بوساطة الييمنة ، واإلبقاء عم  حالة التفكيؾ مف دوف تحّوؿ أو ت ي

 " ، ىو ىدؼ أساسي في السياسة األمريكية .تيكوالمحافظة عم  الستا"
وقد ظير مفيـو الػ " ستاتيكو " مت ظيور الميبرالية الجديدة لممحافظيف الجدد ، الذيف 

 كانوا أكثر تمثيبلً  لعنؼ الحروب في تحقيؽ حمـ أميركا اإلمبراطورية .
قمت السياسة االمريكية مت المحافظيف الجدد ال  إنتياج واقعية وعم  وفؽ ىذا المفيـو إنت

جديدة عابرة لمواقعية العقبلنية ، بدوافت براماتية ، عم  وفؽ  تصور خاطئ ، قا ـ عم  
 الخمط بيف االسبلـ وااليديولوجية .

، لـ تتخؿ أمريكا عف " القوة الصمبة " ، فإف كانت " القوة ول رض تحقيؽ الحمـ األمريكي
العظم  يمكف أف تطمؽ فوض  عالمية " عم  حد تعبير بريجنسكي فإف أميركا " تّخطت 

 مرحمة  القوة العظم  " بتعبير الفرنسي بيتر فيدريف .
مريكية انيا إنبنت في السياسة األالتيور " بتعبير كيسنجر ، إال ّ  الواقعية التعنيومت اف "

 . ( ونشر الفوض  العارمةعم  ) القير الكولونيالي
وبذا ِولَدت أنماط جديدة مف الحروب ، منيا " حروب الييمنة " عم  الدوؿ ، وحروب 
أخرى يسمييا ىينت توف بػػ " حروب خط الصدع " بيف دوؿ وجماعات متمردة عمييا، 

( لتقويض أنظمة تمؾ ( و) حصحصة مناطؽ النفوذخصخصة الحروبحيث تتجو نحو)
 الدوؿ .
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تفكيؾ البنيات التحتانية  لممؤسسات المجتمعية ، وتقويض  " عم ليذا إنبن  الػ " ستاتيكو
االقتصادات الوطنية بحروب جديدة تتجاوز الحروب التقميدية، يقـو بيا مقاولوف دوليوف 

سيات في تجارة األسمحة متخصصوف في أنواع الحروب ، وشركات متعددة الجن
يويات والمذاىب والقوميات ، وخبراء في رسـ خرا ط المناطؽ المختارة لصراع الوالمرتزقة

. 
ومف خبلؿ ستاتيكو التفكيؾ ؛ تحّوؿ المجتمت مت الفوض  المستمّرة ال  مجتمت إحترابي 
، إستيقظت فيو النزعات الدينية والنزاعات العرقية ، حت  فتح  المجاؿ الحيوي لبلرىاب 

نظيـ القاعدة أف يدخؿ مف الثقوب السوداء في الدوؿ الفاشمة ، عبر سمفية جديدة عابرة لت
 بقواعد جديدة مف ىدـ العروبة ، وتحريؼ االسبلـ .
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 نظرية التغيير ..
ل من اليسار اإلسالمي الى اإلسالم السياسي  والتحوِّ

                                    
 
 
 
 

إنييار مشروع االصبلح العربي ، إجترح حسف حنفي مصطمح " اليسار  بعد       
بلمي " لتجاوز إشكالية  إنقساـ الفكر العربي بيف الدفاع عف اليوية ، وتبني االس

 التحديث ال ربي.
وقد انتي  " اليسار االسبلمي " سياسة رفض الذرا عية ، ونبذ الطا فية ، والتمّسؾ برسالة 
األمة ، وفتْح باب االجتياد، وتبن  " مقولة " إف اع مت الشعب وضد االستبداد " 

مقولة موازية لمقولة " الىوت التحرير" القا ـ عم  التحالؼ الذي حدث بيف بوصفيا 
الكنيسة الكاثوليكية واليسار الجديد في أمريكا البلتينية ، أو ما يسم  بػ " إسبلـ الفقراء " 

 القا ـ عم  " مفيـو الخبلص" .
"       وعم  الراـ مف أف الطبقة الوسط ، ىي التي قادت مشروع التحديث، فقد شّكؾ 

اليسار االسبلمي" في قيادة ىذه الطبقة ، فانحاز ال  الجماىير، وخاصة في تنمية وعي 
الطبقات الدنيا لتحقيؽ الت يير االجتماعي ، وذلؾ عم  عم  نحو مفارؽ ِلما ذىب إليو 

 محمد عبده مف إستبداؿ الجماىير بالطبقة الوسط  في قيادة التحّوؿ نحو الديمقراطية.
االسبلمي عم  حد تعبير حسف حنفي " أقرب ال  األصوؿ الخمسة عند  وكاف اليسار

المعتزلة ، ومقاصد الشريعة الخمسة في أصوؿ الفقو " ، كما كاف أكثر تمسكاً  بمقولة 
ماركس " ليس الميـ لدينا ىو فيـ العالـ ، كما كاف عند القدماء ، بؿ ت ييره وتطويره 
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االسبلمي وحده َمػْف يؤسس نظرية الت يير في  والسيطرة عميو " ، ولكف ىؿ كاف اليسار
 االسبلـ ؟ ثـ ىؿ شرط إقامة الديف مقدمة إلقامة الدولة ؟ 

وقبؿ ذلؾ ، ىؿ " اليسار االسبلمي خنجر في ظير االسبلـ " عم  وفؽ عنواف الكتاب 
 الذي كتبو عبد السبلـ البسيوني؟ 

قا مة عم  العقؿ والتنوع ،  لقد سع  اليسار االسبلمي ال  تذسيس رؤية واقعية جديدة
 وأرضنة العقيدة اإلليية بذفؽ واقعي.

الّ فما تعميؿ ظيور االسبلـ السياسي بديبلً  عنو؟   ولكف لماذا فشؿ اليسار االسبلمي ؟ وا 
لقد إستمد االسبلـ السياسي قوتو مف الفراغ السياسي الذي تركو اليسار االسبلمي ، 

ية إثر تفكؾ اليسار العربي كّمو، حت  ش ؿ وخاصة بعد أف تفككت منظومتو اليسار 
فرااو الديف السياسي بتمثبلت الحركات السمفية والجماعات الجيادية ، فقد ظيرت 
الجماعة االسبلمية في تونس، وكانت تسع  منذ السبعينيات ال  أسممة المجتمت في 

السياسي  مواجية المشروع ) البورقيبي( ، ثـ خرج حميد النيفر في مقاالتو عم  الخط
ليا، وقّدـ ماسماه بػ " االسبلـ المجتمعي" ، ثـ طرح النيفر مت صبلح الديف الجورشي ) 

رؤية جديدة قا مة عم  تعّدد القراءات لبلسبلـ  –الذي تبعو في الخروج عم  الجماعة( 
والقرآف ، ورفض السمفية كمني  لفيـ الديف وكطريقة في تحميؿ الواقت ، ورفض أدلجة 

 كمني  في الرؤية ال  االسبلـ.  –مف ثـ ربط العقؿ باالجتياد الدولة ، و 
صطمح النيفر والجورشي والذيف إنشقوا معيما عف " حركة النيضة االسبلمية "عم   وا 
جماعتيـ الجديدة بػ " االسبلمييف التقدمييف " ، مما دعا راشد ال نوشي زعيـ " حركة 

 وأدبيات االسبلـ السياسي. النيضة االسبلمية " ال  إعادة قراءة سيد قطب ،
الرجؿ الثاني لػ" حركة النيضة االسبلمية " ال  اف حركتنا  –ورأى عبد الفتاح مورو

التؤمف بالديمقراطية ، اير أف راشد ال نوشي خالفو بذلؾ ، فتمّسؾ بالديمقراطية كخيار 
 أساسي. 

آيديولوجية ، ومف ىنا بدأت تناقضات الواقت العربي بيف االسبلـ كديانة واالسبلـ ك
 والعممانية كنظاـ مف اير ديانة ،
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إذًا كيؼ تراجعت " الميبرالية " ، حت  في الدوؿ البرجوازية العربية؟ فيؿ الميبرالية 
الّ  فما تعميؿ ذلؾ كمّػو؟   السياسية كانت بحاجة ال  ليبرالية إسبلمية ؟ وا 

ا سوى أدبيات  مرجعية لقد إضمحؿ اليسار العربي ، وتفّكؾ اليسار االسبلمي ، ولـ يعد
 لمثقافة العربية السياسية . 

كما أّدى الصراع بيف حزب " اليسار الديمقراطي" وحزب " الشعب الجميوري " في تركيا 
ال  تفكيؾ ما تبق  مف تييكبلت اليسار االسبلمي ، وخاصة بعد عودة      كماؿ 

اّل َمْف قّوض " ا  ليسار االسبلمي التركي" ؟درويش مف الواليات المتحدة االمريكية ، وا 
 إذاً ىؿ تحّوؿ االسبلـ ال  ديف سياسي فعبلً ؟ 

لقد نشذ مصطمح " االسبلـ السياسي " في األدب األمريكي بعد الثورة االسبلمية في 
ايراف ، ثـ دخؿ الفضاء التداولي في الممارسة السياسية ، فقد أخذت الحركات االسبلمية 

الفرد ، وتتجو نحو بتقويض قوانيف تطور حركة المجتمت تيدد حرية  –واالحزاب الدينية 
نتياؾ حقوؽ االنساف ، حت  تنامت إمبريالية الخوؼ " االسبلـ السياسي" في  مف ، وا 

 العالـ . 
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 النفي المتبادل بين الغرب واالسالم
 
 
 
 
 
 

رت يعػػػد العامػػػؿ) الجيوسياسػػػي ( وحػػػده مركػػػز مػػػدار صػػػراع الثقافػػػات، فقػػػد ظيػػػ لكككم     
، عوامػػؿ دينيػػة وعرقيػػة جديػػدة فػػي تفسػػير الصػػراعات الراىنػػة فػػي الشػػرؽ االوسػػط والعػػالـ 

" صػداـ الحضػارات " أمػاـ تقػّدـ مقولػة ) صػراع الثقافػات( وخاصة بعد أف تراجعت مقولة 
 ، حت  إتخذت وجية جديدة مف الصراع بيف ال رب واالسبلـ .

القػػوى الكبػػرى تمتمػػؾ القػػدرة أو االمكانيػػة  ولػػـ تعػػد الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة ، وال حتػػ 
 عم  إحتواء االنقسامات الخطرة أو الحروب العابرة  لحدود الج رافية السياسية .

ليػػذا بػػدأ ال ػػرب يواجػػو تحػػديات جديػػدة منيػػا : إقتصػػاد الصػػيف الػػذي أخػػذ يتحػػّوؿ الػػ  قػػوة 
ة االمريكيػػػػة عسػػػػكرية ، نابعػػػػة عػػػػف العقيػػػػدة الكونفوشيوسػػػػية ، التػػػػي تتعػػػػارض مػػػػت العقيػػػػد

 البراماتية ، وعودة روسيا كقوة أوراسية جديدة .
وراػػـ قػػوة العامػػؿ ) الجيوسياسػػي ( ، فقػػد تحّققػػت نبػػوءة ىينت تػػوف بعػػد ضػػـ روسػػيا لشػػبو 

 جزيرة القـر ، حت  تحّوؿ الصراع بيف روسيا وأوكرانيا ال  صراع عابر لمحضارات . 
فػػي الػػ  معنػػ  الُبعػػد الثقػػافي القػػا ـ عمػػ  وبػػذا إنتقػػؿ مفيػػـو ال ػػرب مػػف معنػػ  الُبعػػد الج را

 التوست اريديولوجي ما بعد الكولونيالي .
زاء عػػػالـ مػػػا بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة ، تحّولػػػت الثقافػػػات أو اليويػػػات الػػػ  عوامػػػؿ تماسػػػؾ  وا 
وتفكػػؾ فػػي منظومػػة االنظمػػة الثقافيػػة ، فقػػد ذىػػب ىينت تػػوف الػػ  " إف الثقافػػة أو اليويػػات 

مػػػ  المسػػػتوى العػػػاـ ، ىويػػػات حضػػػارية ، ىػػػي التػػػي تشػػػكؿ أنمػػػاط الثقافيػػػة ، والتػػػي ىػػػي ع
التماسػػػؾ والتفّسػػػػخ والصػػػراع فػػػػي عػػػالـ مػػػػا بعػػػػد الحػػػرب البػػػػاردة " ، كمػػػا ذىػػػػب الػػػػ  اف " 
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االنقسػػامات الكبػػرى بػػيف البشػػر سػػوؼ تكػػوف إنقسػػامات ثقافيػػة ، وكػػذلؾ المصػػدر األسػػاس 
 تماعية . لمصراع "، أي إنقسامات آيديولوجية وليست إقتصادية أو إج

ليػػػػذا سػػػػنتجنب التعريػػػػؼ الشخصػػػػي أو الرسػػػػمي أو االتبػػػػاعي لثقافتػػػػػػػػ)نا( أو ىويتػػػػػػػػػ)نا( أو 
بشػػموؿ أوسػػت حضارتػػػػػػػ) نػػا( ، ألف أي تعريػػؼ ، لػػـ ولػػف يكػػوف أسػػاس توافقػػػػػػػػ) نػػا( ، فػػػػػػػ" 

كمػػػا يقػػػوؿ  –و الكػػػبلـ عمػػػ  ماىيػػػة ثقافتػػػػػػػػػ)نا( أو حضاراتػػػػػػػػ)نا( أو مػػػاينب ي أف تكػػػوف عميػػػ
 البد أف ينطوي عم  نزاع عم  التعريؼ " .  –إدوارد سعيد 

كمػػا نػػدرؾ بذنػػو اليوجػػد " إتسػػاؽ كامػػؿ بػػيف اليويػػة والثقافػػة " ، فاليويػػة ) و( الثقافػػة كػػذلؾ 
 ذات طبيعة دينامية متحركة مت قوانيف تطور حركة الت يير. 
المتبػادؿ( بػيف ال ػرب واالسػبلـ ولكؿ  ذلؾ ؛ فإف أخطر أشكاؿ صراع الثقافات ىػو)النفي 
فمػػػا تعميػػػؿ تقػػػديس الجيػػػاد  -، فػػػإف كػػػاف االسػػػبلـ لػػػيس بحاجػػػة الػػػ  أسػػػممة المجتمعػػػات 

 بالعنؼ واالرىاب ؟ 
ف كػػػاف ال ػػػرب بحاجػػػة الػػػ  عممنػػػة المجتمعػػػات فمػػػا تعميػػػؿ دمقرطػػػة المجتمعػػػات بآلػػػة  -وا 

 الحرب العسكرية .
سبلـ ، أف نضػت ) صػراع الثقافػات ( فػي إذاً  يستدعي ) النفي المتبادؿ ( بيف ال رب واال

  مساءلة مفتوحة : 
ىؿ " الخصوصية الثقافية " تقينا مف " تيجػيف االصػوؿ " بتعبيػر عزيػز العظمػة أـ ينب ػي 

 نقض الخصوصية الثقافية " بػ " التعددية الثقافية " بتعبير محمد أراكوف ؟
مػػف تخصػػيب ) الخصوصػػية وب يػػة تقػػويض النفػػي المتبػػادؿ بػػيف ال ػػرب واالسػػبلـ ، البػػد 

الثقافية(  بالقيـ العالمية المشتركة، والتّخمي عف القطبية األحادية والشػمولية والقبػوؿ بتنػوع 
  الثقافات أو اليويات المجتمعية . 
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 المتن
 
 ٕٔ.........................................مقدمة بصي ة متف..... •
 

 في الحداثة             
 
 ٚٔ................................ة وتفكؾ النظاـ األبوي......الحداث  •
 ٜٔ.........لعصية عم  الت ييرا اليسار الجديد والت يير في المجتمعات  •
 ٕٔ............................ة االصولية وتحديات الحداثة .االسبلمي •
 ٖٕ..............................أـ العممنة في بناء الدولة ؟..سممة األ •
 ٕ٘........................................الحداثة واالستعمار..نحف و  •
 ٕٚ..............................اثة نقصد / أية ثقافة نريد ؟...أية حد •
 ٜٕ...............................(..ثقافية ) المعرفية/ الرقميةاالمية ال •
 ٖٔ..........................................مثقفوف وحركية الت ييرال •
 ٖٖ..................................وعمموة الديف...... عممنة الدولة •
 ٖ٘...................ؽ ما بعد الكولونيالية..وسيا موقت النخبة الثقافية •
شكالية التربية الديمقراطية.المثقؼ و  •  ٖٚ..............................ا 
 ٜٖ..........................يؿ جديد مف الكتابات التحديثية..نحو ج •
 ٔٗ.....................................(.......قعية )اليوـوامصيرال •
 ٖٗ................................) اليـو (.لواقعية االشتراكيةمصيرا •



 نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي

074 

 ٘ٗ.................................؟ ينب ي أف يبدأ التنويرمف أيف  •
 ٚٗ......................................مصادرات حرية الجسد .. •
 ٜٗ...............لثقافة الراديكالية الجديدةجيؿ ا جيؿ االلفية الثالثة : •
 ٘ٔ................................السـ في خطابات المعرفةسمطة ا •
 

 في التحديث             
 
 ٘٘...............( ) معاينة لؤلنساؽ المضمرة:  جنسيا العراقيةاالنتم •
 ٚ٘........................يدة اؿ االنتمجنسيا الجدوأجي عصر الثقافة •
 ٜ٘......................اقؿ التكنولوجيا أـ اكتسابين:  الفجوة الرقمية •
 ٔٙ...............تفوؽ أـ تمدف؟....: الذكاء الصناعي لمعقؿ ال ربي •
 ٖٙ................ي...لمعالجة الفساد الحكوم لكترونيةأنحو حكومة  •
 ٘ٙ....................................لتحتانية لمذات العراقيةالبنية ا •
 ٚٙ.......................(.البورصة) اليزيمة/رأسماؿ المثقؼ الرمزي •
 ٜٙ...................ةلحر ف رأس الماؿ ال  السوؽ ام نحف والثقافة : •
 ٔٚ.............ومجتمت االقتصاد المعرفي... النظاـ السياسي لمدولة •
 ٖٚ.............(...... وتفّوؽ الحضارة ) األقوى أزمة العقؿ العربي •
 ٘ٚ.........................بداية الطبقة الوسط .. نياية البرجوازية •
 ٚٚ................الفمسفة ؟...... مركزية ىؿ ينب ي إبطاؿ مفعوؿ •
 ٓٛ........................................اإلسبلـ وأزمة التحديث •
 ٕٛ..................................لةنحف والتحديث ال ربي لمدو  •
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 ٗٛ...................موجة الثالثة مف الديمقراطيةوال الثقافة والتنمية •

شكال    .  ٙٛ.....................تحديث البنيات االجتماعية. يةالحداثة وا 

 ٛٛ........يااة جديدة ؟..ال  ص العولمة البديمة: ىؿ العالـ بحاجة •
 ٜٓ...............) عقدة أوديب(....... دكتاتورية الرمز الطوطمي •
 ٖٜ........................ف االشتراكية والرأسماليةبي الطريؽ الثالث •
 ٜ٘..............................................لة الذكية ...الدو  •
 

 في النقد الثقافي               
 
 ٖٓٔ.............لعراؽ ؟...في ا ماسببية إخفاؽ المشروع االسبلمي •
 ٘ٓٔ..........................................الدولة الفاشمة .... •
 ٚٓٔ....................................في نقد األمركة الثقافية.. •
 ما بعد أزمة النظاـ المالي االمريكي •

 ٜٓٔ.............................د قاطرة النمو العالمي؟..َمف يقو        
 ٔٔٔ...........................كيةية نظرنا في المثاقفة االمريوج •
 ٖٔٔ..............................العنؼ الديني وصناعة الفتوى •
 ٘ٔٔ........................السياسي الراديكاليواالسبلـ  االسبلـ •
 ٛٔٔ.................()التحريـ( ال  ) التخمؼمف  في نقد الذات •
 ٕٓٔ...............................خرمف نقد الذات ال  نقد ار •
 ٕٕٔ............( .الديمقراطية الثالثةفي نقد المشروع االمريكي)  •
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 ٕٗٔ...............ياسة العراقية.الس في نقد التيار اإلسبلمي في •
 ٕٙٔ.........السياسة العراقية........في  في نقد التيار الميبرالي •
 ( عباءة شيرزاد)  •

 ٕٛٔ............................في نقد خطاب الجسد األنثوي        
 ٖٓٔ.............عف تيميش الثقافيالمسؤوؿ  في نقد السياسي  •
 ٕٖٔ..................................نحف والثقافة الثالثة ..  •
 ٖٗٔ...ةاريديولوجيات السياسي نقد: في نقد المثقؼ اريديولوجي •
 ٖٙٔ..................التشكيؿ المجازي الكاذب لممثقؼ في نقد •
 ٖٛٔ........د األدبي ( ..النق النقد الثقافي واإلعبلف عف) موت •
 ٓٗٔ.....أـ أزمة مجتمت برمتو ؟ ... أزمة مثقؼ أـ أزمة ثقافة •
 ٕٗٔ........................نحف بحاجة ال  خياؿ استراتيجي •
دارة األزمات في ببلدنا الخطاب الثقافي •  ٗٗٔ................وا 
 ٙٗٔ..........أس مة المرحمة المقبمة ...و  الجماعات اإلسبلمية •
 لماذا تمرد : أزمة وعي المثقؼ اإليديولوجي •

 ٛٗٔ.......الواقعية االشتراكية " ؟  " ( عم ) إسماعيؿ كادريو       
 ٓ٘ٔ...........................نقد ثقافة الفقر المعولمة....       •
 ٕ٘ٔ...ببلدنا تحوالت كبرى في لماذا لـ تنت  األزمات الكبرى  •
 ٗ٘ٔ...............راىف ونقده ..ال لخطاب الثقافيمساءلة ا  •
 ٚ٘ٔ........................القادـ... االزمات والخطرادارة        •
 ٜ٘ٔ.............................حروب المعايير الثقافية..  •
  ٔٙٔ...............اير النمطية  مف الحروب الجيؿ الرابت  •
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 ٖٙٔ................السياسي لمسمطةاإلرث  وف وتاريخالمثقف •
 ٘ٙٔ.............................ياية صبلحية النخبة ...ن •
 ٚٙٔ.................وآيديولوجيا السوؽ .. رثاثة االنتمجنسيا •
 ٜٙٔ.............موت رسالة الثقافة /والدة آيديولوجيا السوؽ •
 واالستعارة المجازية العقيدة االمريكية •

 ٔٚٔ................................لػ " أفع  االناكوندا "..      
 ٖٚٔ.........مابعد تنظيـ " القاعدة ومرحمة  السمفية الجديدة •

 ٘ٚٔ..............................القادمة .....الحروب       .

 ٚٚٔ................................ستاتيكو التفكيؾ....      .

    ية الت ييرنظر      . 

 ٜٚٔ...مف اليسار االسبلمي ال  االسبلـ السياسي والتحوؿ        

 ٕٛٔ................ النفي المتبادؿ بيف ال رب واالسبلـ .
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 عباس عبد جاسم ) سيرة ذاتية (
  

 
 
 الكرخ -/  ب داد ٖٜ٘ٔتولد • 
فػػي مجػبلت : ارداب البيروتيػػة / الموقػؼ األدبػػي بػدأ الكتابػػة والنشػر خػػبلؿ السػبعينيات • 

 السورية/ الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لؤلدباء والكتاب في العراؽ .• 
 ب داد . -ر يس تحرير صحيفة )األديب الثقافية(• 
 . ب داد –ر يس مركز تنوير لمبحوث والدراسات التنموية• 
إقتػػػػرف مشػػػػروعو النقػػػػدي باالطروحػػػػات الموازيػػػػة لمابعػػػػد الحداثػػػػة : العبػػػػر المناىجيػػػػة / • 

جماليػات البلمركزيػػة/ الواقعيػة االفتراضػػية/ اليسػار الجديػػد/ حساسػية نػػص مابعػد الحداثػػة/ 
 االنتصاص األدبي/ سرد مابعد الحداثة .

ومػػػاوراء   Meta Narrationإقتػػػرف مشػػػروعو السػػػردي باطروحػػػات : مػػػاوراء السػػػرد • 
عم  مستوى الكتابة السردية ، وبػذا كتػب نصوصػو القصصػية  Meta  fictionالرواية :

والروا ية بجماليات ماوراء القص بامتياز خػاص بػو ، حيػث كتػب الناقػد فاضػؿ ثػامر عنػو 
 في احدى أوراقو النقدية :

ميتا سردية سيد المعبة ال -" يحق لنا أن نعد القاص والروائي والناقد عباس عبد جاسم
في القصة العراقية, ألنكو يكتكب قصصكو بكوعي نقكدي واضك  يمكّم باشكتراطات ومقتربكات 

 ومبادئ المعبة الميتا سردية الحديثة ".
أسس مت الفناف التشكيمي ىيثـ فتح اع جريدة " األديب الثقافيػة " بوصػفيا أوؿ صػحيفة • 

وحتػػػ   ٖٕٓٓىػػػا منػػذ عػػاـ ثقافيػػة متخصصػػة فػػي الحداثػػػة ومابعػػد الحداثػػة ، ورأس تحرير 
 ارف .
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وألىميػػة الصػػحيفة ورصػػانتيا الثقافيػػة وماحققتػػو مػػف إنجػػاز داؿ فػػي الثقافػػة العراقيػػة ، فقػػد 
 موضوعات حيوية لرسا ؿ الماجستير والدكتوراه . -ُأختيرت خطاباتيا السردية والنقدية 

اد مػف جيػؿ لو مناقشػات ومسػاجبلت نقديػة فػي الصػحافة الثقافيػة مػت شػعراء وكتػاب ونقػ• 
 الستينيات . 

 شارؾ بذوراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عم  شيادات تقديرية وجوا ز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
 لو في النقد والنقد الثقافي:  • 
 –دار الرشػيد لمطباعػة والنشػر( قضايا القصة العراقية المعاصػرة/ وزارة الثقافػة والفنػوف/ ٔ

 .ٕٜٛٔ/ ٔب داد / ط
 –شػػعراء المحظػػة الحرجػػة مػػف اليػػامش الػػ  المركػػز/ ال سػػؽ لمطباعػػة  -( رمػػاد العنقػػاء ٕ

 .ٕٔٓٓ/ ٔبابؿ/  ط
 .ٕٕٓٓ/  ٔبابؿ/ ط –( جماليات القطيعة في القصة العراقية/ ال سؽ لمطباعة ٖ
ب ػػػداد/  –ثقافػػػة / دار الشػػػؤوف الثقافيػػػة ( مػػػاوراء السػػػرد/ مػػػاوراء الروايػػػة/ نقػػػد/ وزارة الٗ 
 .ٕ٘ٓٓ/ ٔط
( مشػػػػػكاؿ التذويػػػػػؿ العربػػػػػي األسػػػػػبلمي )اواليػػػػػات التذويػػػػػؿ واواالتػػػػػو المعرفيػػػػػة( سمسػػػػػمة ٘ 

 .ٕ٘ٓٓ/ ٔمنشورات بيت الحكمة / ب داد/ ط
 .  ٖٕٔٓ/ ٔب داد/ ط –( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٙ 
في الحداثػة والتحػديث والنقػد الثقػافي/ مركػز كبلويػز الثقافي/السػميمانية /  ( نقطة إبتداءٚ 
 .ٖٕٔٓ/  ٔط
 –( جماليػات الخػروج عمػ  سػمطة النمػػوذج/ نقػد/ دار الحػوار لمنشػروالطباعة والتوزيػػت ٛ  

 .ٕٗٔٓ/ ٔسوريا / ط
 قصػػيدة النثػػر مػػا بعػػد مرحمػػة الػػرواد/ سمسػػمة نقػػديات -( الطمػػوع وسػػط انييػػار اليقينيػػاتٜ 

 .ٕٗٔٓ/ ٔلندف / ط –معاصرة / دار مومنت 
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تحػػػػوالت النقػػػػد العربػػػػي المعاصػػػػر/ سمسػػػػمة  –( النظريػػػػة النقديػػػػة العػػػػابرة لمتخصصػػػػاتٓٔ
 . ٕٙٔٓ/ ٔدراسات/ دار أزمنة لمنشر والتوزيت/ عماف / ط

 / سيرة كتابة .( الكتابة بذفؽ االختبلؼ ٔٔ
مختػػػارة / دار ذجػػػًا / مقاربػػػات انمو  –( صػػػناعة الصػػػحافة الثقافيػػػة / األديػػػب الثقافيػػػة ٕٔ

 .ٕٚٔٓ/ ٔعماف / ط –االديب 
 ( َمْف كاتبني .. / رسا ؿ مختارة .ٖٔ

 لو في القص والرواية: •       
نينػػػوى/  -( قفػػػص مػػػف زجػػػاج/ قصػػػص/ منشػػػورات المركػػػز الثقػػػافي لجامعػػػة الموصػػػؿٔ  
 .ٜٗٛٔ/ ٔط
 .ٜٜٗٔ/ ٔط ب داد/ –( بّوابات / نصوص قصصية/ مطبعة االديب الب دادية ٕ   
/  ٔ( السػػواد األخضػػر الصػػافي/ روايػػة نػػص/ منشػػورات األديػػب الثقافيػػة/ ب ػػداد / طٖ   

ٕٓٓٓ. 
 .ٕ/ ...ٔب داد/  ط –( مربت المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٗ   
/  ٔ( تطريسات / نصوص قصصية / وزارة الثقافػة / دار الشػؤوف الثقافيػة / ب ػداد / ط٘

ٕٖٓٓ    . 
البلذقيػػة /  –سػػوريا  –( أجنحػػة البركػػوار/ روايػػة/ دار الحػػوار لمنشػػر والطباعػػة والتوزيػػتٙ
 . ٕٗٔٓ/ ٔط
 ( بوز الكمب/ رواية . ٚ
 ( الرقص مت الكمب/ قصص . ٛ
 العنوان البريدي : • 

 . ٔٓٓٔ٘/ الرمزالبريدي /  ٖٖٛعباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / ص. ب 
 :البريد االلكتروني • 

abbasabidjasim@gmail.com 
abbasabidjasim@yahoo.com 

mailto:abbasabidjasim@yahoo.com
mailto:abbasabidjasim@yahoo.com
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